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 Grote of Sint Vituskerk Naarden  
Zondag 5 juli 2020 
 

 

‘Gaandeweg, de reis van donker naar licht’ 
 

 
Predikant: ds. Lennart Heuvelman 
Organisten:  Wybe Kooijmans en Ike Wolters 

 
 

10.00-10.15 Orgelspel: Concerto naar Vivaldi BWV 973 – J.S. Bach 

    Allegro – Adagio – Allegro 

 
Welkom, aansteken van de kaarsen  

     Allen gaan staan 
 
Bemoediging en groet, drempelgebed  

     Allen gaan zitten 
 
Gezang 280 vers 1, 5 en 7  (t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) 

 
1 De vreugde voert ons naar dit huis 5 Onthul ons dan uw aangezicht, 
waar ’t woord aan ons geschiedt.  uw naam, die mét ons gaat 
God roept zijn naam over ons uit  en heilig ons hier met uw licht, 
en wekt in ons het lied.   uw voorbedachte raad. 
 
7 Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
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Evangelielezing:  Lucas 24: 13-21 en 25-33   

13Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat 
Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14Ze spraken 
met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15Terwijl ze zo met elkaar in 
gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16maar 
hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 17Hij vroeg hun: 
‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. 
18Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige 
vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ 
19Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus 
uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en 
van het hele volk. 20Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten 
veroordelen en laten kruisigen. 21Wij leefden in de hoop dat hij degene was 
die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles 
gebeurd is. 

25Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag 
van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 
26Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te 
gaan?’ 27Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem 
geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. 

28Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij 
verder wilde reizen. 29Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te 
doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten 
einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 30Toen hij met hen aan tafel 
aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 
31Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd 
onttrokken aan hun blik. 32Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart 
niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 33Ze 
stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de 
anderen aantroffen. 

Stilte en muziek: Afectuoso (uit Concerto IV) – Antonio Soler 
 
Korte overdenking 
 
Stilte en muziek: Gentle breeze – Ad Wammes 
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Gezang 908 vers 1, 4 en 6   
(t. Johann Scheffer, vert. Ad den Besten, m. Johann Balthasar König) 

1 Ik heb U lief, o mijn beminde,   
die al mijn vreugd en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
glans van Gods aangezicht. 
 
4 Ik ging verdwaald langs vele wegen, 
ik zocht U wel, maar vond U niet, 
ik ging verblind het duister tegen, 
ik minde wat de wereld biedt. 
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend, 
dat ik U heb herkend. 
 
6 Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op uw wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel. 
 
Uit de gemeente  
 
Voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader 
  
Gezang 657 vers 1 en 4  (t. Sytze de Vries, m. Wales 1865) 

1 Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 

4 Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

     Allen gaan staan 
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Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie  ‘amen’  (Gezang 431B) 

 
 
Orgelspel: Grand choeur dialogué – Eugène Gigout 
 
U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 
 
Korte vieringen op zomerzondagen omlijst door muziek 
Vanaf zondag 5 juli tot en met de maand augustus (verder kunnen we 
momenteel nog niet kijken) zullen we elke zondag een korte viering houden, 
met daarin de elementen waaraan we intussen gehecht zijn geraakt: muziek, 
stilte, meditatie, met daarbij een bijbellezing en korte overdenking, gebed en 
zegen. 
 
De vieringen hebben als thema 'Gaandeweg, de reis van donker naar licht...' 
 
Komende diensten:  
12 juli Ds. L.J.Th. Heuvelman 
19 juli Ds. A. Sneep, Amstelveen 

26 juli Ds. M.Th. van der Sijs, Hilversum 

02 aug Ds. H.J. Bodisco Massink, Weesp 

09 aug Ds. A. Sneep, Amstelveen  

16 aug Ds. S. Wevers-van der Feltz, Gorssel 

23 aug Ds. L.J.Th. Heuvelman 

30 aug Ds. L.J.Th. Heuvelman 

 

Vergeet u zich niet aan te melden voor de komende diensten liefst via de 
scipio-app of anders via Hilleke van Dijk bereikbaar op telefoonnummer  

06-14055011 op woensdag of donderdagavond tussen 19.00-20.00 uur. 
Alvast hartelijk dank. 

 
Uitgangscollecte is bestemd voor 
Kerk in Actie bestemming Zomerdiaconaat 
Diaconie bestemming Voedselbank 
Kerk bestemming renovatie Stiltekapel 


