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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
Zondag 30 januari 2022  
 
Thema: De rode draad 
Afscheidsdienst ds. Véronique C. Lindenburg 

 
 
Predikant: ds. Véronique C. Lindenburg 
Organist  : Wybe Kooijmans 
Solozang:  Karin Kuijper-Bouwmeester 
 
 
Muziek ter voorbereiding: 12 Variations sur 'Ah, vous dirai-je, Maman – W.A. Mozart 
 
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst 
 
Welkom door de ouderling van dienst 

     Allen gaan staan 
Stil gebed 

Bemoediging en groet: 

Onze helper is God,  
de Schepper van hemel en aarde  
Hij die ons nieuw leven geeft. 

Drempelgebed  
     Allen gaan zitten 

 
Kyriegebed  

 
Lied 221 vers 1 en 2 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 
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2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 

 
Inleiding op de dienst  
 
Karin zingt: Lied 304 vers 1, 2 en 3 (t. Henk Jongerius, m. Johann Crüger)  

1 Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 

2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 

3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 
 



3 
 

Lezing: Jesaja 43:16-19 a 

16Dit zegt de HEER, die een weg baande door de zee en een pad door machtige 
wateren, 17die paarden en wagens liet uitrukken, een heel leger van geweldenaars – 
daar lagen ze, en ze stonden niet meer op, ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam 
gedoofd. 18Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. 
19Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? 
@Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederlands Bijbel Genootschap 

Lied 809 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers)  

 

 

Lezing: Mattheus 16:13-16  

13 Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie 
zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ 14 Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen 
Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere 
profeten.’ 15Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ 16 ‘U bent de Messias, 
de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus.  
©Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederlands Bijbel Genootschap 

 

Lezing: Johannes 14:6a 

6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’.  
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Lied 531 vers 1, 2 en 3 (t. Ad den Besten, m. Frits Mehrtens) 

 
 
2 Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
‘’k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadeze’, – 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 

3 Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, – het eeuwig leven. 
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Overdenking 
  
Karin zingt: “I give you a new commandment”, Peter Aston 

 
Orgelspel en zang: Lied 450 vers 1, 2 en 3 (t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens) 

 

 
2 Wees niet bezorgd, maar bid en smeek de Heer, 
wees niet bezorgd, maar mild en toegenegen, 
want Hij brengt in uw ballingschap een keer, 
zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend. 
 
3 Daarom, dank God, de vrede die Hij geeft 
gaat alle redelijk verstand te boven. 
Hij die uw harten in zijn hoede heeft 
is goed, is God. Gij moet in Hem geloven. 
 

 

Uit de gemeente  
 
Dankgebed, stil gebed, voorbeden en Onze Vader 

  Allen gaan staan 
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Lied 568a 3x (Taizé. Jaques Berthier)  

 

 
Vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God. 

 
Zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’ 
 
Muziek ter meditatie: Postludium uit "Messa glagolitica" - L. Janacek 
 
N.B.:  Wanneer direct geciteerd wordt, wordt dit aangegeven. 

Uitgangscollecte is bestemd voor:  

Jong Protestant Interactief aan de slag met de bijbel 

Info: 

www.kerkinactie.protestantsekerk.nl 

Diaconie en Kerk  

Geven met Givt.  

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

http://www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/
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Activiteiten deze week:  

Dinsdag 1 februari 

Zinspiratie bijeenkomst CCIV 

Thema: Moderne kosmologie en de schepping 

Spreker: Wil van den Bercken 

Tijd & locatie: 20.00 uur, Majellakapel, Iepenlaan 26, Bussum 

Voor toegang is een corona toegangsbewijs noodzakelijk,  

bijv.  als QR-code op de Corona Check App, op papier of het gele boekje. 

 

Donderdag 3 februari 

‘Dichter bij dichters’ 

O.l.v. dr. Jan Peter Schouten 

Tijd & locatie: 20.00 uur Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15 

U moet zich voor deze avond wel van te voren opgeven  

(alleen al vanwege de coronabepalingen). Een telefoontje of mailtje is voldoende. 

Marty en Jan Peter Schouten tel.035-6948871 e-mail: 

schoutenjanpeter@gmail.com 

 

Komende zondag 

6 februari Mini Kerkendag 

Grote of Sint Vituskerk 10.15 uur 

Voorgangers: kapelaan Mikel Palic en ds. Lennart Heuvelman 

Inzamelen van producten voor de Voedselbank 

 

Website: www.pkn-naarden.nl / Facebook: protestantsegemeentenaarden 
 

 

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

