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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
Zondag 26 september 2021 

Thema: Kerk in vredestijd 

 
 
Predikant: ds. Véronique C. Lindenburg 
Organist  : Wybe Kooijmans   
 
Orgel: 10.00-10.15 uur: "Dies sind die heil'gen zehn Gebot'" BWV 678 - J.S. Bach 

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

     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 
Lied 690 vers 1, 2, 3 en 4 (t. Jaap Zijlstra, m. Willem Vogel) 
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2 Gij die uw naam 
eer aandoet op de aarde, 
ik zing de lof 
van uw verrijzenis. 

3 Gaat er een licht 
de duisternis te boven, 
een zon die nacht 
en nevel overwint – 

 
4 ik loof het vuur 
dat neerdaalt uit de hoogte 
en ook in mij 
een nieuwe dag begint. 
 
Gebed 

Inleiding op de dienst  
 
Lezing: Psalm 19: 8-10  

        8De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. 
     De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. 
        9De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart. 

Het gebod van de HEER is helder: licht voor de ogen. 
10Het ontzag voor de HEER is zuiver, houdt stand, voor altijd. 
De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. 
©Bijbel in gewone taal, Nederlands Bijbel Genootschap 
 
Lied 970 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (t. Andreas Frostenson, vert. Coen Wessel, m. Olle Widestrand) 
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2 Ranken zijn er vele, 
één is de stam, 
wijnstok van het leven, 
ranken zijn er vele, 
één is de stam, 
wij zijn één in Christus. 

3 Gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
Geest van Jezus Christus, 
gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
wij zijn één in Christus. 

 
4 Velen mogen dienen 
als onze Heer, 
Hij wast onze voeten, 
velen mogen dienen 
als onze Heer, 
wij zijn één in Christus. 

5 Leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn Christus’ lichaam, 
leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn één in Christus. 

 

Lezing Jakobus, 4:10-12 + 13-17 

10Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen. 
11Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaadspreekt van een 
ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. 
En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als 
rechter. 12Er is maar één wetgever en rechter: hij die bij machte is te redden of in 
het verderf te storten. Maar wie bent u, om uw naaste te veroordelen? 

13Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar 
blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ 14U weet niet 
eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even 
verschijnt en dan al verdwijnt. 15U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we 
dan in leven en zullen we dit of dat doen.’ 16Maar u slaat een hoge toon aan en 
bent daar nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. 17Als iemand 
weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij.  

©Bijbel in gewone taal, Nederlands Bijbel Genootschap 
 

Korte overdenking   

Stilte 
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Lied 969 vers 1, 2, 3 en 4  
(t. John Oxenham, vert. Jan Willem Schulte Nordholt, m. Alexander Robert Reinagle) 

 
 

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. 
 

 
Uit de gemeente  
 

Muziek: Meditatie over Psalm 19 - Wybe Kooijmans 

 

Dankgebed, stil gebed, voorbeden en Onze Vader 

 Allen gaan staan 
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Lied van de maand september: 'De vrede die van God uitgaat' vers 1, 2 en 3  
(uit ‘Liefste lied van overzee’ deel 1: 17, t. Sytze de Vries, m. Ierse melodie) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Zij vult met haar geheimenis 
de harten en gedachten, 
dat Christus zelf ons anker is 
ook als wij storm verwachten.  

3 De vrede die van God uitgaat 
verlicht ook onze wegen. 
Zij zoekt het huis dat open staat 
en vult het met zijn zegen. 

 
Zegen, beantwoord met gezongen amen 
 
Muziek tijdens het verlaten van de kerk:  
Gebet "Verleih' uns Frieden" - Felix Mendelssohn 

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

Na de dienst is er gelegenheid u te laten informeren over de Kerk-app, zie 
Kerkjournaal blz. 28. 

 
Uitgangscollecte is bestemd voor: Protestantse Kerk,  
Zending, Vrede Israël/Palestina Info: www.kerkinactie.protestantsekerk.nl 

Diaconie en Kerk  

Geven met Givt.  
Meer informatie vindt u op onze website 
www.pkn-naarden.nl 
 



6 
 

Activiteit deze week: 
Donderdag 30 september 

Zinspiratie, bijeenkomst CCIV 

Spreker: Jona Lenderink  

Thema: Gescheiden wegen van jodendom en christendom 

Tijd & locatie: 20.00 uur, Mariakerk de Sloep, Bussum 

Aanmelden is verplicht, zie ook onze website/agenda 

 

Komende zondag:   
3 oktober 
Grote of Sint Vituskerk - 10.15 uur 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
m.m.v. de Naarder cantorij o.l.v. Ike Wolters 
 
De corona-preventie is een nieuwe fase ingegaan.  

De basisregel ‘verplicht 1.5 meter afstand houden’ is vanaf zaterdag 25 september 

jl. veranderd in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in 

kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. 

Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: 

afstand houden. Het advies geldt vooralsnog tot 1 november a.s. 

 We volgen van harte het advies om voor het bijwonen van kerkdiensten 
geen coronatoegangsbewijs te vragen.  

 We zijn blij dat er een einde is gekomen aan de registratieplicht en gaan 
stoppen met het vooraf melden van de aanwezigheid bij kerkdiensten via 
de Scipio-app of via een telefonische reservering.   

 Hoewel het niet verplicht is: we handhaven veiligheidshalve de 1 ½ meter 
afstand en houden daar rekening mee bij de opstelling van stoelen.  

 We zien tenminste tot 1 november a.s. af van koffie-/theedrinken na de 
kerkdienst.  

 
Website-pagina www.pkn-naarden.nl  facebook protestantsegemeentenaarden 
 
 
 

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

