Grote of Sint Vituskerk Naarden
16 december 2018, 3e Advent
Vreugde > Ik geloof in… vrijheid
Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg
Orgel: Wybe Kooijmans
Met Margo Fontijne, bas viola da gamba en pardessus de viole
Orgelspel: Op u, mijn Heiland, blijf ik hopen
Stilte van bezoekers, enkele minuten voorafgaand aan de dienst
Voorbereiding
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van de derde adventskaars
De derde kaars steken we aan,
er komt nog meer licht bij.
Oorlog en ellende zullen overgaan
dan leven alle mensen vrij.
Allen gaan staan
Bemoediging en drempelgebed
O: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
O: U, lieve God, bent het scheppingswoord van deze wereld.
G: Daarvoor danken wij u en prijzen uw Naam.
O: U bracht en brengt het licht in het donker
en U vindt altijd nieuwe wegen.
G: Dat wij uw licht herkennen en uw weg willen gaan.
O: Wij herinneren ons opnieuw het teken van uw Zoon.
G: Dat wij hem opnieuw met eerbied en in dankbaarheid verwelkomen.
O: U bent aanwezig met u liefde, uw trouw, uw gerechtigheid, uw vrede.
G: Dat wij uw licht en vuur zijn in deze wereld.
AMEN
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Psalm 85 vers 1, 3 en 4
Allen gaan zitten
Kyriegebed in 3 gebedsverzen met acclamatie - lied 301g
Muziek op bas viola da gamba: Recercada Segunda uit Tratado de glosas (1553),
Diego Ortiz (1510-1570)
De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
Inleiding op de dienst en aandacht voor de kinderen
Kinderlied: “Geloof met me mee
Kinderen gaan naar de Kindernevendienst
Lezing: Sefanja 3:14-17
Muziek op bas viola da gamba: Philippe Hacquart (1645-1691), Allemande,
Sarabande en Gigue in d/D uit Suites voor Viola da gamba.
Lezing: Lucas 3:7-18
Lied 435 vers 1 en 2
Verkondiging
Orgelspel: Inleiding op lied 125 - W.K.
Liedboek voor de kerken nr. 125 vers 1, 3, 4 en 5

Kinderen komen terug uit Kindernevendienst en Kinderopvang
Aandacht voor het Adventsproject, dit keer “Ik geloof in… vrijheid” en de
bijpassende symbolen worden in de kerstboom van de kinderen gehangen.
2

Gebeden en gaven
Uit de gemeente
Gebeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Muziek op pardessus de viole: Maria durch ein Dornwald ging (trad. Adventslied,
variaties MF), Blydscap (variaties Jacob van Eyck 1590-1657), Het comet een scip
geladen (trad. Adventslied, variaties MF)
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Lied 416 vers 1, 2 en 4
Zegen
Allen: AMEN
Orgelspel: Macht hoch die Tür
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en
limonade met elkaar te drinken. U bent van harte uitgenodigd.
Uitgangscollecte: Bloemenfonds
Vanavond
Volkskerstzang
Grote of Sint Vituskerk 19.00 uur
Overdenking: Pastor Marlene Potjer
Activiteiten deze week
Woensdagochtend 19 december
Kerstviering van de Rehobothschool in de Grote Kerk
Met ds. Véronique Lindenburg
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Woensdagmiddag 19 december
Kerstviering Seniorencontact
Tijd & locatie: 15.30-19.30 uur in de Witte Kerk
Komende diensten
Zondag 23 december 4e Advent
Grote of Sint Vituskerk - 10.00 uur
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Zondag 23 december Gregoriaanse Vesper
Grote of Sint Vituskerk - 19.30 uur
M.m.v. Schola Cantorum uit Purmerend
Maandag 24 december Kerstnachtdienst
Grote of Sint Vituskerk - 22.30 uur
Voorgangers: ds. V.C. Lindenburg en ds. L.J.Th. Heuvelman
M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Dinsdag 25 december Kerstdienst
Grote of Sint Vituskerk -10.00 uur
Voorgangers: ds. L.J.Th. Heuvelman en ds. V.C. Lindenburg
M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Peter Leydekkers, trompet
Woensdag 26 december Kerstconcert door Wybe Kooijmans
Grote of Sint Vituskerk – 15.30 uur
De Mooiste kerstmuziek
Kaarten a €8.50 pst, €7.—voor 65+, Vrienden van de Grote Kerk en houders van
een CJP-pas
Aantekeningen bij de muziek (door Margo Fontijne – MF):
Diego Ortiz (1510-1570)
De Spaanse musicus Ortiz werkte bij de hofkapel aan het destijds Spaanse hof in
Napels.
Tratado de glosas is een handleiding in virtuoze variatiekunst. Naast oefeningen
staan daarin bijna 30 door Ortiz uitgewerkte speelklare voorbeelden, zgn.
Recercadas. Deze Recercada segunda is een variatie op het thema Passamezzo
moderno.
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Philippe Hacquart (1645-1691)
Hij is geboren in Brugge (in de toenmalige Zuidelijke Nederlanden) en werkte later
in Amsterdam als musicus.
De stijl van de Suites lijkt veel op Franse gamba-composities uit diezelfde periode.
Een Franse Suite is samengesteld met dansen van verschillende tempi. In deze
solostukken speelt de basgamba zowel melodie- als ook begeleidings-elementen in
z’n eentje.
Adventsmuziek: Maria durch ein Dornwald ging*(trad., variaties MF)
Blydscap (variaties Jacob van Eyck 1590-1657), Het comet een scip geladen**
(trad., variaties MF)
Jonkheer Jacob van Eyck was Stadsbeiaardier in Utrecht en beroemd blokfluitvirtuoos. Hij schreef tientallen mooie éénstemmige variaties op destijds bekende
melodieën.
U hoort hier een Pardessus de viole, het kleinste instrument in de gamba-familie.
De Pardessus was in de 17e/18e eeuw in deftige kringen m.n. in Frankrijk het
alternatief voor de viool die daar toen nog erg ordinair werd gevonden.

* Tekst Maria durch ein Dornwald ging:
Maria durch ein Dornwald ging, Kyrie eleison.
Maria durch ein Dornwald ging,
der hat in sieben Jahrn kein Laub getragen. Jesus und Maria.
Was trug Maria unter ihrem Herzen? Kyrie eleison.
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen,
das trug Maria unter ihrem Herzen. Jesus und Maria.
Da haben die Dornen Rosen getragen, Kyrie eleison.
Als das Kindlein durch den Wald getragn,
da haben die Dornen Rosen getragen. Jesus und Maria.
(Verkorte vertaling: Doordat Maria met Jezus onder haar hart door een
doornenbos liep, wat in zeven jaar geen loof had, gingen aan de struiken rozen
bloeien. Heer ontferm u over ons.)
** Tekst Het comet een scip geladen - Liedboek 434
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www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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