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         Grote of Sint Vituskerk Naarden 
Zondag 24 oktober 2021 
  
Thema: Zing voor de Heer!  
 

 

In deze dienst wordt afscheid genomen van 3 leden van de Jeugdraad:  

Guido Bas, Amarens Bas-Folkertsma en Trudy Klingelhöfer-Oskam     

 

Predikant: ds. Véronique C. Lindenburg 
Organist  : Wybe Kooijmans   
Met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters 
 
Orgel: 10.00-10.15 uur: Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter – J.S. Bach 

                                      Prelude on ‘Rhosymedre’ - R. Vaughan Williams 
 

Welkom door de ouderling van dienst, aansteken van het licht op tafel 

Cantorij zingt 'Dag aan dag' (t. Sytze de Vries, m. Martin How) 

Dag aan dag vraag ik U om drie dingen Heer: U meer te aanschouwen,  
liefdevol vertrouwen, meer uw spoor te houden, dag aan dag. 
 

     Allen gaan staan 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet: 
 
Onze helper is God,  
de Schepper van hemel en aarde  
de Warmhartige, de Eeuwige,  
samen met Jezus onze Heer  
door de Heilige Geest. 
 
Drempelgebed  

     Allen gaan zitten 
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Lied van de maand oktober “Als de hemel vol gezang is”  
vers 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen  
(Liefste lied van overzee deel 1-6, t. Sytze de Vries naar Francis Pott, m. Edwin George Monk, 
Angelvoices) 

 
2 Gaf Gij ook niet zelf de adem 
die U loven moet? 
Laat het lied op aarde klinken 
als de hemel doet: 
een gebed dat U wil danken, 
wil verklanken:  
God is goed! 

3 Hier beneden klinkt ons loflied; 
maak het tot uw troon! 
Adem in ons lied het weten 
dat Gij bij ons woont. 
Opdat hart en ziel veelvuldig 
U, God huldigt,  
eer betoont! 

 
4 Want U komt alleen de eer toe, 
alle heerlijkheid! 
Aan U, Schepper God en Vader, 
blijft ons lied gewijd; 
om de Zoon U alle glorie, 
door de Geest, in  
Eeuwigheid! 
 
Gebed 
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Lezing: Jesaja 59:9-12 
(Het volk van Israël spreekt tot God) 9Het recht blijft ver van ons en gerechtigheid 
is voor ons onbereikbaar. Wij hopen op licht, maar het is duister, op een sprankje 
licht, maar we dolen in het donker. 10 We tasten als blinden langs de muur, we 
tasten rond als iemand die niets kan zien. Op klaarlichte dag struikelen we alsof het 
schemert, in de kracht van ons leven lijken we dood. 11Wij allen grommen als 
beren, we klagen en kreunen droevig als duiven. Wij hopen op recht, maar het is 
er niet, op redding, maar ze blijft ver van ons. 12 Want talloos zijn onze misdaden 
jegens u, God, onze zonden getuigen tegen ons. 
©De Nieuwe Bijbelvertaling, Nederlands Bijbel Genootschap 
 
Cantorij zingt 'Lied van geloof, hoop en liefde'  (t. Niek Schuman, m. Jan Pasveer) 

Zeg wie zal zaaien de kiem van geloof, groeiend vertrouwen, 
aarzelend volgen, en hoor dan wat soms met mensen gebeurt: 
in het verborgen wordt iemand geraakt, iemand groeit uit tot een stem, 
en iemand gaat spreken en brengt met een woord de taal van de leugen tot 
zwijgen. 
 
Zeg wie zal zaaien het groen van de hoop, licht in de ogen,  
vonken verwachting en kijk dan wat soms met mensen gebeurt:  
in het verborgen wordt iemand bevrucht, iemand groeit uit tot een lach,  
en iemand gaat zingen en gaat met een lied de treurige dingen te lijf. 
 
Zeg wie zal zaaien de kleur van de liefde, passie, beweging,  
hart voor de mensen, en voel dan wat soms met mensen gebeurt: 
in het verborgen wordt iemand bezield, iemand groeit uit tot een vuur, 
en iemand gaat opstaan en brengt als de zon versteende gevoelens tot leven. 
 
Lezing: Marcus 10:46-52 
46Jezus en zijn leerlingen kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en 
gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde 
bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 47Toen hij 
hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van 
David, Jezus, heb medelijden met mij!’ 48De omstanders snauwden hem toe dat hij 
zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, 
heb medelijden met mij!’ 49Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de 
blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ 50Hij gooide zijn 
mantel af, sprong op en ging naar Jezus. 51Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor 
u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ 52Jezus zei 
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tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij 
volgde hem op zijn weg. ©De Nieuwe Bijbelvertaling, Nederlands Bijbel Genootschap 
 
Lied 599 uit ‘Zangen van zoeken en zien’ vers 1, 2, 3 en 4  
(t. Henk Jongerius, m. Thomas Tallis)   

 
2 Als zonlicht dat het groen gewas uit zaad ontkiemen doet: 
Zo geeft het woord van God de mens luister en nieuwe gloed. 

3 Als schaduw die verkoeling brengt op 't heetste van de dag 
geneest het woord van God de mens die op bevrijding wacht. 

4 O God, vernieuw de dorre grond, verzacht wat is verhard: 
maak ons gehoorzaam aan uw woord en mensen naar uw hart. 
 
Overdenking 

Stilte  
 
Orgelspel: Andantino - Lennox Berkeley 
 
Uit de gemeente 

Afscheid van 3 leden van de Jeugdraad 

Voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 

 

            Allen gaan staan 
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Lied “De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen” vers 1, 2, 3 en 4  
(liefste lied van overzee deel 2-7, t. Sytze de Vries naar Carol Rose Ikeler, m. Ierse volksmelodie) 

2 De kerk is waar men zich door liefde laat leiden 
en leeft van vergeving, voor een nieuw begin; 
waar ieder aanvaard wordt, van waar ook gekomen, 
waar ieders verleden een toekomst hervindt. 
 
3 De kerk is waar mensen van harte op zoek gaan 
en ieder de hand reiken, waar zij ook zijn. 
Zij leven de boodschap van troost en van vreugde 
die aanvuurt en uitdaagt, vernieuwt en verblijdt. 
 
4 De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen, 
wij weten ons door hem gewild en bemind. 
De kerk is waar wij in het voetspoor van Christus 
die liefde bewijzen aan elk mensenkind.            

Zegen, beantwoord met gezongen Amen 

Orgelspel: Fanfare - Percy Whitlock 

N.B.:  Wanneer direct geciteerd wordt, wordt dit aangegeven. 

Uitgangscollecte is bestemd voor: Raad van Kerken 

Diaconie en Kerk  
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Geven met Givt. Meer informatie vindt u op onze 
website www.pkn-naarden.nl 
 
Activiteiten deze week: 
dinsdag 26 oktober 2021  
Zinspiratie bijeenkomst CCIV 
Thema: Is er leiding in ons leven? 
Spreker: Nico de Bok: Is er leiding in ons leven? 
Tijd & Locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan  
Voor toegang is een corona toegangsbewijs noodzakelijk, bijv. als QR-code op de 
Corona Check App, op papier of het gele boekje, zie ook onze website/agenda 

Donderdag 2 oktober 
Kring 'Zijn & Zin' 'Betekenisvol leven' 

Nieuwe deelnemers zijn van harte uitgenodigd.  

Schroom niet contact op te nemen via l.j.t.heuvelman@gmail.com 

Komende zondag:   
31 oktober 
Grote of Sint Vituskerk - 10.15 uur 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
M.m.v. Violiste Mary-Ann Eessaar 

31 oktober  
Geliefdenvesper 2021 met Haarlem Voices  
Grote of Sint Vituskerk Naarden 16.00-17.15 uur 

Mededelingen: 
Op de morgen van oogstdienstzondag 7 november kunt 
u verpakte houdbare levenmiddelen inleveren bestemd voor de Voedselselbank. 

Er is een Kerspel in woord en gebaar in voorbereiding voor de dienst op Eerste 
Kerstdag. Wilt u of wil jij daaraan meedoen? Meld je svp bij ds. Veronique 
Lindenburg;  vclindenburg@gmail.com 
 
Website-pagina www.pkn-naarden.nl  facebook protestantsegemeentenaarden 

Onze eigen PG Naarden-app is er! 
Zoek de app in de store op de naam van onze kerk of  
gebruik de QR-code DE KERK DICHTBIJ: KERK-APP 
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