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Witte Kerk Naarden 
26 januari 2020 
Dienst van Schrift en Tafel  
 

 
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 
Orgel: Wybe Kooijmans 
Met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters 
  
Orgelspel: Preludium in G 

 
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst 

 
Voorbereiding 

 
Begroeting door de ouderling van dienst 
 
Ontsteken van het licht op de tafel, terwijl de cantorij zingt: Lied  282 vers 1 en 2, 
gemeente 282 vers 3  
 
 

Allen gaan staan 
Bemoediging  
 
O. Onze hulp is de Naam van de Heer, 
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
O. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
 
Gezongen drempelgebed Lied 298  (voorzang cantorij) 
 
Psalm 66 vers 1 en 2 

 

Allen gaan zitten 
Kyriegebed, afgesloten met gezongen Kyrie en Gloria  299e (I=cantorij/II=allen) 
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De Schriften
 
Groet 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
 
Openingsgebed  
 
Inleiding met de kinderen van de kindernevendienst  

 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst  

 
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 49: 1–7 
 
Lied “Om een mens te zijn” vers  1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen, 5 cantorij 
en 6 allen  

  

  

  

Lezing uit het Evangelie: Mattheus 4: 12-22 
 
Lied 532 vers 1, 2 cantorij, 3, 4 allen, 5 cantorij, 6 allen  

Verkondiging  
 
Orgelspel: Andante in F  
 
Lied 527 vers 1, 2, 3, 4 en 5  

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 
Gebeden en Gaven  

Uit de gemeente 

Voorbeden en stil gebed 

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 

Orgelspel: Preludium (Rondo) in f  
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Viering Maaltijd van de Heer 

Tafelgebed (gesproken) 
 
Gij die de stomgeslagen mond verstaat 
van alle stervelingen die wij zijn, 
wij roepen U de naam toe van een mens, 
Jezus, de Zoon der mensen, Uw geliefde. 
 
Nooit sprak een mens als hij, 
in hem verstonden wij Uw bestaan, 
de zin van ons bestaan. 
Hij is Uw woord geweest, 
hij heeft volbracht alle gerechtigheid, 
een mens voor allen. 
 
Sanctus en Benedictus: 404e 
 
Vervolg tafelgebed: 
Om zijnentwil zie ons dit uur bijeen. 
Zie alle stervelingen van de wereld. 
Waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid, 
vragen wij U. Hebt Gij hen nog gezien? 

 
Waarom genadeloos vernietigd worden 
de armsten van de wereld, Uw geliefden; 
waarom wij die met weinigen bezitten 
wat allen toebehoort, Uw woord niet doen, 

 
geen wereld maken die in vrede is, 
een nieuwe orde van gerechtigheid, 
Gij die ons hebt gezegd wat leven is: 
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden. 

 
Gij die dit woord ons ingegeven hebt, 
een bron van kracht en moed en zeker weten, 
Gij die het licht in ons geschapen hebt: 
dat niet de duisternis ons overmeestert. 
Dat niet het laatste woord is aan de dood, 
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven, 
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Gij die ons afgestemd hebt op Uw stem, 
Gij  die ons hebt geschapen naar U toe, 

Gij die ons zocht nog voor wij om U riepen, 
Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden, 
wij roepen U de naam toe van Uw mens, 
Jezus, de Zoon der mensen, Uw geliefde. 
 
Inzettingswoorden 
 
Gezegend is hij, onze Heer, 
in de nacht van de overlevering 
heeft hij een brood heeft genomen, 
de dankzegging uitgesproken, 
het brood gebroken 
en aan zijn discipelen gegeven 
en gezegd: 
"Neemt en eet, dit is mijn lichaam, 
dat voor u gegeven wordt; 
doet dit tot mijn gedachtenis." 
En op dezelfde wijze heeft hij een beker genomen, 
de dankzegging uitgesproken, 
de beker rondgegeven en gezegd: 
"Drinkt allen hieruit; 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis." 
 
Acclamatie: 407b (door de cantorij) 

En nu wij hier bijeen zijn 
om zijn dood te gedenken, 
zijn opstanding te belijden, 
zijn toekomst te vieren, 
bidden wij U, Heer: 
Zend Uw Geest in ons midden 
en voeg ons allen tezamen 
tot een levende gemeente, 
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die U eert en dient 
en recht doet aan de mensen, 
die hoopvol Uw dag tegemoet gaat. 
Gezegend zijt Gij, God, 
nu en alle dagen, 
en in uw rijk, dat komt, 
door Jezus Christus, onze Heer. 

Onze Vader  

Vredegroet 

Agnus Dei: 408e  
 
Nodiging 

Tijdens delen brood en wijn zingt de cantorij: “Ave Verum“   

Orgelspel: Kerksonate in Es  

Dankgebed 

Zending en Zegen 

Allen gaan staan 

Slotlied 678 vers 1, 5, 8, 9   

Heenzending en zegen, allen: ‘AMEN’ 

Orgelspel: Allegro naar Vivaldi  

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en 
limonade met elkaar te drinken. U bent van harte uitgenodigd. 
 
Uitgangscollecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda 
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De 
regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er 
droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda 
steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze 
leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen 
coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand 
het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee 
krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze 
maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen 
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visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u 
boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte 
en overstromingen het hoofd kunnen bieden?  
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda.  

Activiteiten deze week 
Dinsdagavond 28 januari 
Zinspiratie bijeenkomst CCIV 
Thema: Het goede leven en de ‘vrije’ markt 
Spreker: Dr. Jelle van Baardewijk 
Tijd & locatie: 20.00 uur, Spieghelhuis, Nieuwe ’s Gravelandseweg 34, Bussum 

Donderdagavond 30 januari 
Kring Dichter bij dichters   
O.l.v. dr. Jan Peter Schouten 
Tijd & locatie: 20.15 uur, Koningin Wilhelminalaan 36, Naarden 

Komende zondag 
2 februari Minikerkendag   Productencollecte  
Grote of Sint Vituskerk – 10.30 uur 
Voorgangers: Ds. Véronique Lindenburg PG Naarden, Pastor Carlos Fabril RK 
parochie Naarden/Bussum, Priester Shenouda Farhan Koptische Kerk Bussum, 
Bijzondere gast: Han ter Heeghde Burgemeester Gooise Meren 

 www.pkn-naarden.nl  Facebook: protestantsegemeentenaarden 

http://www.kerkinactie.nl/boerinoeganda
http://www.pkn-naarden.nl/

