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Grote of Sint Vituskerk Naarden  
 

Zondag 12 februari 2023 
Zesde zondag na epifanie 

 
‘Known unto God – bekend bij God’ 
 

Voorganger: ds. Marnix van der Sijs 
Organist: Wybe Kooijmans 

 
 

Orgelspel 
 

Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst 
 

Voorbereiding 

Welkom door de ouderling van dienst 

Ontsteken van het licht op de tafel                                                       
Allen gaan staan 

Groet, bemoediging en drempelgebed: 

V: Vrede zij u allen 
A: De wéreld zij vrede! 
V: Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: die niet loslaat het werk van Zijn handen 
V: Eeuwige, hier zijn wij,  met ons geloof en onze twijfel, 
     met onze kracht en onze zwakheid, met onze vreugde en ons verdriet. 
A: Behoed ons en schenk ons de kracht en warmte van Uw Geest.  
     Amen 
 
Intochtslied, Psalm 142 vers 1, 2, 3 en 4  

        Allen gaan zitten 
Kyriegebed, met als refrein Lied 301a  
 
 
Glorialied: uit het liefste lied van overzee deel 1 lied 1 vers 1, 2 en 3   
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Dienst van het Woord 

Zondagsgebed 
 
Lezing Psalm 142 

 
Psalm 142 vers 5, 6 en 7  
 

2e Lezing Johannes 17: 9 – 11 

Zingen Lied 833 (drie keer)  
 
Preek, gevolgd door een korte stilte 
 
Lied 388  vers 1, 2, 3, 4 en 5  
 

Gebeden en gaven 

Mededelingen uit de gemeente 

Er zijn vandaag, bij de uitgang, twee collectes. 
Een voor noodhulp voor Turkije en Syrië.  
De opbrengst van deze  collecte wordt door de diaconie verdubbeld.  
Een voor de kerk en diaconie  
 

Dankgebed en voorbeden 
 

Viering van de Maaltijd van de Heer 
 

Wie dit tafelgebed mee kan bidden is van harte welkom 
om brood en wijn te delen 

V. De Heer zij met u.  
A. ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN. 
V. Heft uw harten omhoog. 
A. WIJ HEFFEN ONS HART OP TOT GOD 
V. Brengen wij dank aan God 
A. HIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE AANVAARDEN. 
 
V. Wij danken U voor allen die ons voor zijn gegaan op weg naar U: 
voor Abraham en Sara,  voor Mirjam en Mozes, voor David en Esther. 
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Maar wij danken U vooral voor Hem die zo hartstochtelijk met ons op weg is:  
Jezus Christus. 
Hij is een licht op ons pad. Hij opent ons de ogen en sterkt ons met zijn gaven, 
opdat wij in zijn voetsporen   kunnen treden. 
V. In het grote koor van allen die hoopten, die wisten, de twijfelaars en de zieners, 
de heiligen en de engelen,  de stillen in den lande, de mensen op wier schouders 
wij staan, zingen wij: 
 
Lied 405 vers 3  
 

V. In de nacht voor hij stierf, nam Jezus een brood en dankte U … 
  ( … volgen de instellingswoorden …) 
 
V. Wij op onze beurt danken U voor de woorden en de daden van Jezus,  
hoe hij Uw Koninkrijk proclameerde een voorleefde. 
Hij ging de weg ten einde toe.  
Door zijn leven leert Hij ons U te vertrouwen en de pelgrimstocht van  
het leven te wagen. 
Door zijn dood biedt Hij ons uitzicht, ook wanneer alles ons ontvalt. 
Door zijn opstanding maakt Hij ons uw liefde bekend. 
 
V. Samen spreken wij onze intentie uit: 
A. ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ, ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ 
ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ, MARANATHA 
 
V. Zend uw Geest op ons neer, de Geest die levend maakt en versterk in ons de 
hoop en het geloof zodat wij blijven uitzien naar Uw Koninkrijk. 
 
 
Lied 333 (drie keer)  
 
V. Wij gedenken hen die wij missen, aan de dood of aan het leven. 
Wij gedenken ons voorgeslacht en anderen die ons voorgingen in geloof. 
Wij bidden voor hen die na ons komen, op welke wegen zij ook gaan. 
Wij bidden voor ons zelf, dat brood en wijn ons voeden, verwarmen en versterken. 
Amen. 

Verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen bidden wij: 
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Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
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. 
 
Wij reiken elkaar de hand en wensen elkaar de vrede van Christus, of doen met 
dezelfde woorden, maar met een hoofdknikje  

( … volgen de uitdelingswoorden … ) 
  
V. Wij gedenken het lijden en de dood van Jezus en wij lopen vooruit   
op het grote Koninkrijksmaal waar God zelf onze gastheer zal zijn 
 
Communie (= gemeenschap van brood en wijn) 
 
Orgelspel 
  
Dankgebed 
 
 
Zingen: Zegen ons met dauw en licht  

 
Zending en zegen 

Zegen, met gezongen ‘Amen’ 
 
Orgelspel 
 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en 
limonade met elkaar te drinken.  U bent van harte uitgenodigd. 
 
Er is ‘preekpraat’, napraten over de preek. We starten met een belsignaal. 
Maximaal een half uur. 
 
Ds. Van der Sijs staat open voor gesprek en  ontmoeting!  
Tel. 035 6312114 of: marnixsijs@hotmail.com 
 

mailto:marnixsijs@hotmail.com
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Komende zondag: 
19 februari  
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: Ds. A. Sneep uit Amstelveen 
 
 
Website: www.pkn-naarden.nl  

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

