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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
Zondag 25 juli 2021 
6e zondag van de zomer 

 
Thema: “Alle schepselen groot en klein” 

   
Predikant: Ds. A. Sneep (Amstelveen) 
Organist:   Dirk Out 

 
10.00-10.15 muziek: Partita ‘Was Gott tut, das wist wohlgetan’ - Johann Pachelbel 
(1653-1706) 
 
Welkom, aansteken van het licht op tafel 

     Allen gaan staan 
 
Bemoediging en groet, drempelgebed  
Bemoediging 

V:  Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V:  die trouw blijft tot in eeuwigheid, 
A: en niet laat varen het werk  
 dat zijn hand begon. 
 
Drempelgebed 

V: Hoor ons aan, eeuwige God 
G: hoor naar ons bidden,  
V: Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt, 
G: blijf ons niet verborgen. 
V: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf. 
G: Gij, Heer, vergeef ons. 
V: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw, 
G: geef ons genade. 
V: Breng ons in het reine met U en met elkaar. 
G: Zegen ons met vrede en laat lichten Uw 
    aangezicht. Amen. 

Allen gaan zitten 
Kyriegebed 
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Gloria Lied: 412 vers 1 en 3 (t. Ahasverus van den Berg, m. Genѐve 1562) 

 
 
3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 
 
Lezing: Johannes 10 : 1 - 21 
1‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur 
maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. 2Wie door de deur 
naar binnen gaat, is de herder van de schapen. 3Voor hem doet de bewaker open. 
De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en 
leidt ze naar buiten. 4Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt 
hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. 5Iemand 
anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een 
vreemde niet kennen.’ 6Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet 
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wat hij bedoelde. 7Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor 
de schapen. 8Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de 
schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9Ik ben de deur: wanneer iemand door 
mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond 
vinden. 10Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik 
ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. 11Ik ben de goede 
herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12Een huurling, iemand 
die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de 
steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de 
kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13de man is een huurling en de schapen 
kunnen hem niets schelen. 14Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn 
schapen kennen mij, 15zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn 
leven voor de schapen. 16Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze 
schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem 
luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. 17De Vader heeft mij lief 
omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. 18Niemand neemt 
mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te 
nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’ 19Opnieuw 
ontstond er verdeeldheid onder de Joden om wat hij zei. 20Veel mensen zeiden: 
‘Hij is bezeten, hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar hem?’ 21Maar anderen 
zeiden: ‘Dit zijn niet de woorden van iemand die bezeten is, en een demon kan de 
ogen van blinden niet openen.’ ©Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederlands Bijbel Genootschap 

 
Psalm 23b vers 1, 2, 3 en 5 (t. Jan Jacob L. ten Kate, m. Johannes Gijsbertus Bastiaans) 
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2 De Heer is mijn herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 

 
3 De Heer is mijn herder! 
Al dreigt ook het graf 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 

 
5 De Heer is mijn herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
’k Zal immer verkeren 
in ’t huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 

Korte overdenking 
 
Lied 274 vers 1, 2 en 3 (t. Hanna Lam, m. Wim Kloppenburg) 
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2 Ontferm u God, kyrie eleïson, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt. 
 
3 Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
 
Uit de gemeente  
 
Voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader 
 
Lied van de zomermaanden : ‘Al dat schitterende schoons’  (‘All things bright and 
beautiful’), Liefste lied van overzee deel 2, lied nr. 1. Vers 1, 2 en 3 
(t. C.F. Alexander, vert. Sytze de Vries, m. William H. Monk)  
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2 Het paars van verre bergen, 
de bron die daar ontspringt, 
de zon die stralend opgaat 
en zo de nacht verdringt,- 
Refrein 

3 De wind in koude winters, 
de zomerzon die blaakt, 
de vruchten aan de bomen, 
ook die heeft Hij gemaakt, -  
Refrein 

 
Allen gaan staan 

Zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’:  Gezang 431b 

 

U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 
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Orgelspel: ‘Nun danken alle Gott’ van Sigrid Karg-Elert (1877-1933) 

 
Uitgangscollecte is bestemd voor: Dovenpasoraat  

 Diaconie en Kerk  

Diaconale collectes maanden mei, juni, juli en 
augustus t.b.v. actie Giro 555 
In navolging op alle oproepen om hulp te bieden aan de slachtoffers van de 
corona-pandemie  in India en Azië, heeft de diaconie besloten, om in de 
bovengenoemde maanden het geld te schenken aan de actie Giro 555. Aan het 
eind van de  maand augustus zal zij het totaal bedrag  verdubbelen. Wij roepen u 
allen op zoveel mogelijk te schenken zodat wij een mooi bedrag kunnen geven aan 
hen die dit zo heel erg hard nodig hebben. Als u nog EXTRA wilt geven voor deze 
Actie dan kunt u dat doen in de aparte "schaal" bij de uitgang. U kunt het ook 
overmaken op de bankrekening van de Diaconie. Ook die bedragen verdubbelt de 
Diaconie. Diaconie Protestantse Gemeente Naarden  NL22RAB00373738331 
 
Geven met Givt. Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer op zak en 
vinden het ook lastig om collectebonnen 
te gebruiken. Daarom hebben wij, zoals 
al eerder gemeld, besloten om ook 
digitaal collecteren via de Givt-app op de 
smartphone te introduceren.  
Meer informatie vindt u op onze website 
www.pkn-naarden.nl 
 
Komende zondag:   
1 augustus Viering Heilig Avondmaal 
Grote of Sint Vituskerk - 10.15 uur 
Voorganger: ds. Véronique Lindenburg 

De dienst van 22 augustus staat ook in het teken van de viering van het Heilig 
Avondmaal, voorganger is dan ds. Lennart Heuvelman 
 
Vergeet u zich niet aan te melden voor de komende viering 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. 
Website-pagina www.pkn-naarden.nl  facebook protestantsegemeentenaarden 

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