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        Grote of Sint Vituskerk Naarden 
Zondag 14 augustus 2022 
Negende zondag van de zomer 
 
  

 
Voorganger: Dr. Jan Peter Schouten 
Orgel: Dirk Out 
 
Muziek ter voorbereiding: Andante in F, KV 616 - Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
 
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst 
 

Voorbereiding 
 
Begroeting, ontsteken van het licht op de tafel 

Allen gaan staan 

Bemoediging en drempelgebed 
 
O: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
O: God,  
     met schroom komen wij hier 
     voor uw aangezicht. 
G: Wij zijn maar kleine mensen. 
     Hoe kunnen wij voor U bestaan? 
O: Overtuig ons dan van uw goedgunstigheid 
     waardoor wij welkom zijn bij U. 
G: Vol ontzag zullen wij zingen 
     om wat wij mogen zijn: 
     uw kinderen. 
     Amen. 
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Psalm 92 vers 1 en 2 (t. Willem Barnard, m. Genѐve 1562) 

 
 

 
2 Gezegend zal Hij wezen   
die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep  
waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren,  
met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend  
de grote naam des Heren. 
 

Allen gaan zitten 
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Kyriegebed, afgesloten met: 

 
 
Lofprijzing 
 
Lied 216 vers 1, 2 en 3 (t. Eleanor Farjeon, vert. Andries Govaart, m. Keltische volksmelodie) 

 
 
2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
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De Schriften 
Groet 

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

Openingsgebed  

1e lezing: Jesaja 56: 1-8 
1Dit zegt de HEER: Handel rechtvaardig, handhaaf het recht; de redding die Ik 
breng is nabij, en weldra openbaar Ik mijn gerechtigheid. 2Gelukkig de mens die zo 
handelt, het mensenkind dat hieraan vasthoudt; hij neemt de sabbat in acht en 
ontwijdt hem niet, hij weerhoudt zijn hand van het kwaad. 3De vreemdeling die 
zich met de HEER heeft verbonden, laat hij niet zeggen: ‘De HEER zondert mij 
zeker af van zijn volk.’ En laat de eunuch niet zeggen: ‘Ik ben maar een dorre 
boom.’ 4Want dit zegt de HEER: De eunuch die mijn sabbat in acht neemt, 
die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, 
5hem geef Ik iets beters dan zonen en dochters: een gedenkteken en een naam in 
mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, 
een naam die onvergankelijk is. 6En de vreemdeling die zich met de HEER heeft 
verbonden om Hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de 
HEER te zijn – ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die 
vasthoudt aan mijn verbond –, 7hem breng Ik naar mijn heilige berg, hem schenk Ik 
vreugde in mijn huis van gebed; zijn offers worden op mijn altaar aanvaard. 
Mijn tempel zal heten Huis van gebed voor alle volken. 8Zo spreekt God, de HEER, 
die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren: Ik breng er nog meer bijeen dan 
al bijeengebracht zijn. 
 
Psalm 87 vers 1, 2, 3 en 4 (t. Willem Barnard en Guus Jacobse, m. Genѐve 1562) 
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2 Rahab en Babel zullen u behoren. 
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
O moederstad, uit u is elk geboren! 

3 God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Israël ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kinderen dragen. 

4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cimbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’. 
 
 

2e lezing:  Marcus 7: 24-30 

24Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam hij zijn intrek in 
een huis, en hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte het 
hem niet onopgemerkt te blijven. 25Integendeel, er kwam al meteen een vrouw 
die over hem gehoord had naar hem toe, en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had 
een dochter die door een onreine geest bezeten was. 26Deze vrouw was van Syro-
Fenicische afkomst en geen Jodin; ze smeekte hem om bij haar dochter de demon 
uit te drijven. 27Hij zei tegen haar: ‘Eerst moeten de kinderen genoeg te eten 
krijgen; het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de 
honden te voeren.’ 28De vrouw antwoordde: ‘Heer, de honden onder de tafel eten 
toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.’ 29Hij zei tegen haar: ‘Dat hebt u 
goed gezegd. Ga naar huis, de demon heeft uw dochter al verlaten.’ 30En toen ze 
thuiskwam, lag haar kind op bed en bleek de demon verdwenen te zijn. 
©De Nieuwe Bijbelvertaling, Nederlands Bijbel Genootschap 
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Lied 339-a (m. Frits Mehrtens) 

 

 

 

Verkondiging 

  
Orgelspel: 'Hilft, Herr Jesu, lass gelingen’ - Gottfried-August Homilius (1714-1785) 

 
Lied 969 vers 1, 2, 3 en 4  
(t. John Oxenham, vert. Jan Willem Schulte Nordholt, m. Alexander Robert Reinagle) 
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2 Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 

3 Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 

4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

Gebeden en gaven 

Uit de gemeente 

Dank- en voorbeden  

Stil gebed, Onze Vader (allen) 
 

Heenzending en zegen 

Allen gaan staan 

Lied 871 vers 1, 2, 3 en 4  
(t. Isaac Watts, vert. Jan Willem Schulte Nordholt, m. Psalmodia Evangelica 1780 
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2 Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 

3 Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 

 
4 Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der eng'len in. 
 
 
Zegen, met gezongen ‘Amen’  
 
Uitleidend orgelspel: Preludium in G, BWV 541 – Johann Sebastian Bach  
(1685-1750) 
 
Uitgangscollecte is bestemd voor: Kerk in Actie Zomerzending (Egypte) 
Info: www.kerkinactie.protestantsekerk.nl 
 

Diaconie en Kerk  
 
Geven met Givt. Meer informatie vindt u 
op onze website www.pkn-naarden.nl 
 
Komende zondag:  
21 augustus 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Petra Barnard uit Blaricum 
 
Website: www.pkn-naarden.nl / Facebook: protestantsegemeentenaarden 
 
 

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

