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Grote of Sint Vituskerk Kerk Naarden 
        Zondag 13 september 2020 

 

  
‘Startdienst’ dienst van verbintenis en zegen  

       van ds. Marnix van der Sijs 
tot ambulant predikant bij de Protestantse Gemeente te Naarden. 

 

 ‘Het goede leven’  

 
Predikanten: ds. Lennart Heuvelman en ds. Marnix van der Sijs 
Organisten:  Wybe Kooijmans en Ike Wolters 

 
10.00-10.15 orgelspel:  Concerto in a naar Vivaldi BWV 593  
                        Allegro - Adagio – Allegro 
 
Welkom, aansteken van de kaarsen  
      

Allen gaan staan 
Bemoediging en groet, drempelgebed  
 
V: Onze hulp is de Naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: en niet loslaat waarmee Zijn hand begon. 
V: Verborgen licht, stilte die ons zoekt, 
     die ons hart opent en ruimte maakt, 
A: wees in ons kracht, hoop en warmte. 
V: Voor alle keren dat wij de deur gesloten hielden, 
     de toegang tot het hart, voor U en voor elkaar. 
A: Geef ons een nieuwe kans, God, doe ons opnieuw beginnen. 
     Verbind ons met elkaar.  
V: Raak ons aan, beroer ons met uw allesomvattende liefde. 
     Verzacht ons, wek liefde in ons. 
A: Wijs ons de weg door uw Geest, die ons levend maakt. 
     Amen. 

Allen gaan zitten 
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Psalm 146c vers 1 en 7  
 
 
Lezing: Matteüs 18: 21-35  
 
Stilte en orgelspel:  Gentle breeze  
 
Korte overdenking 
 
Stilte en orgelspel:   Breeze in gently  
 
Verbintenis van ds. Marnix van der Sijs tot ambulant-predikant te Naarden 
 
Wij gaan over tot de verbintenis van Marnix van der Sijs aan de Protestantse 
Gemeente van Naarden.  

Ds. Van der Sijs is tijdelijk en in gedeeltelijke dienst, door de kerkenraad 
aangesteld in de vacature die ontstaan is door het ziekteverlof van ds. Lindenburg.   
Wij zijn blij met de invulling van de vacature. 

Marnix, op 20 mei 1990 ben je in de Gereformeerde kerk van Weesp in het ambt 
van predikant bevestigd. 
Je hebt toen beloofd je te voegen in de orde van de kerk  
en de heilige Schrift te aanvaarden als de bron van geloof en prediking. 
Je hebt beloofd geheim te houden wat vertrouwelijk met je werd gedeeld. 

Beloof je  je ambt ook in deze gemeente, waardig en trouw te bedienen, 
met liefde voor alle mensen die de Heer op je weg brengt? 
Wat is daarop je antwoord? 

Ds. Marnix van der Sijs:  
Dat beloof ik, daartoe helpe mij God. 
 
Gebed door ds. Lennart Heuvelman 
 
Zegening  met handoplegging van ds. Marnix van der Sijs door ds. Lennart 
Heuvelman 
 
 
 
Ds. Marnix van der Sijs zingt ‘Bless the Lord’ drie keer 
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Antwoord van de gemeente 
Allen gaan staan 

Wilt u Marnix van der Sijs in uw midden ontvangen als predikant  
en hem hooghouden in zijn ambt? 

Gemeente: ‘Ja dat willen wij. Wees welkom in onze gemeente!’ 

Voorbeden, stil gebed en ‘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. 
 
 
Gezang 657 vers 1 en 4   
 

     Allen gaan staan 
 
Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie  ‘Amen’:  Gezang 431b  
 
 
Orgelspel:  Concerto nr. 1 in G  
 
U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 
 

Korte vieringen op zondagen omlijst door muziek 
 
Voor de maand september zijn we op weg met het thema, waarin we het 
jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk volgen: 'Het goede leven'. 
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20 september Ds. M.Th. van der Sijs 
27 september Ds. L.J.Th. Heuvelman 
 
Vergeet u zich niet aan te melden voor de komende vieringen liefst via de scipio-
app of anders via Hilleke van Dijk bereikbaar op woensdag of donderdagavond 
tussen 19.00-20.00 uur telefoonnummer 06-14055011.  Alvast hartelijk dank. 
 
Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in Actie  
Diaconie bestemming voor C’est la vie huis Naarden 
Kerk bestemming renovatie Stiltekapel 
 
Website-pagina www.pkn-naarden.nl 
Telefoon Ds. Van der Sijs 
Tot onze spijt staat er een verkeerd telefoonnummer van Ds. Van der Sijs in het 
kerkblad. 
Dit is het juiste nummer: 6312114 
 


