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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
24 december 2022 
Kerstnachtdienst 

‘Komt, verwondert u!’ 
 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
Orgel: Wybe Kooijmans 
Trompet: Edward de Bode 
 

Inleiding op de dienst 
 
Lied 476 vers 1, 3 en 4  Nu zijt wellekome 
 

 
Lied 477 vers 1, 2 en 4  Komt allen tezamen 

Muziek orgel & trompet 
 

Voorbereiding 
 
Lied 486 vers 1, 2 en 3  Midden in de winternacht

Begroeting door de ouderling van dienst 

Ontsteken van het licht op de tafel                            
Allen gaan staan 

Bemoediging en drempelgebed 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Wees hier aanwezig, Heer, in uw gemeente 
 die in het duister U verwacht. 
 Kom ons bevrijden en maak haar 
 tot een huis van verzoening. 
G: Licht van de wereld kom tot ons. 
V: Maak uw gemeente een schuilplaats  

voor groten en kleinen, 
 een werkplaats van vrede en recht, 
 een voorhof van ruimte en rust. 
G: Licht van de wereld kom tot ons. 
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V: Wees hier aanwezig, Heer, in uw gemeente. 
 Kom in deze warrige wereld, 
 vaak zo leeg aan geest en gevoel, 
 geef haar niet prijs aan zichzelf. 
G: Licht van de wereld kom tot ons, 
 vernieuw het gezicht van de aarde 
 door de komst van uw Zoon. 

Amen. 
 
Lied 478 vers 1, 2 en 4  

Allen gaan zitten 
Kyrie-gebed, telkens na het ‘zo bidden wij’  lied 301g  
 
Glorialied 487 vers 1, 2 en 3 

 
De Schriften

Groet 

V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
 

Lezing uit het Oude Testament:  Jesaja 9: 1-6 

Lied  444 vers 1, 2 en 4 
 
Lezing uit het Evangelie: Lucas 2: 1-7 

Lied 469 vers 1, 3, 5 en 6 

 

Lezing uit het Evangelie:  Lucas 2: 8-20 
 

Lied: ‘In de stad van koning David’  
 

Overdenking 

Muziek orgel & trompet 

Lied 483 vers 1, 2 en 3 Stille Nacht 

 
Gebeden en Gaven  
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Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het Koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

Amen. 

Aandacht voor de collecte 

Wegzending en zegen 
Allen gaan staan 

Lied 481 vers 1 en 2 

 

Heenzending en zegen,  gezongen ‘Amen ‘ 
 
Zingen: ‘Ere zij God’  

Muziek orgel en trompet bij verlaten van de kerk 
 
Uitgangscollecte is bestemd voor Solidaridad 

Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht 
in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties.  

Als we allemaal solidair zijn, komt niemand tekort. Help je mee? 

Info: www.solidaridad.nl 
 
 
Geven met Givt. Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer op zak. 
Daarom hebben wij besloten om ook digitaal te collecteren via de Givt-app.  
Meer informatie vindt u op onze website www.pkn-naarden.nl 

Komende diensten: 
Zondag 25 december 1e Kerstdag  
Grote of Sint Vituskerk -10.15 uur 
Voorganger: ds. Peter Korver  
M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Bart Klijnsmit  
Wybe Kooijmans, orgel en Edward de Bode, trompet 
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Zaterdag 31 december Oudjaarsavond 
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: ds. Peter Korver 

Zondag 1 januari is er geen dienst 
 
Zondag 8 januari Producten collecte voedselbank 
Afscheid ds. Lennart Heuvelman 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
 
 
Maandag 26 december Orgelconcert door Wybe Kooijmans  

Grote of Sint Vituskerk –15.30 uur. Toegang €12.50 

 
 

www.pkn-naarden.nl   Facebook: protestantsegemeentenaarden  

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

