Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 27 november 2022
Voorganger: ds. Peter Korver
Orgel: Wybe Kooijmans

Michelangelo Buonarroti Profeet Jesaja (1508-1512)

Muziek ter voorbereiding: Nun komm', der Heiden Heiland (BWV 599 & 659)
- J.S. Bach

Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst
Voorbereiding
Welkom, aansteken van de eerste adventskaars
1e Advent
God zal wonen bij de mensen
In een wereld vol met zorgen,
Wachten wij al eeuwenlang,
Op een lichte, nieuwe morgen
Hoor je ’t engelengezang?

Straks zal alles weer gaan bloeien,
Jezus krijgt dan alle macht.
God zal wonen bij de mensen,
Komt als kind in onze nacht.
Allen gaan staan
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Bemoediging en drempelgebed
O: Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft,
G: die ons leven geeft in overvloed.
O: Goede God, u hebt ons het leven gegeven,
G: en u bent om ons heen als een beschermende wal.
O: Zo kwetsbaar als wij mensen zijn,
G: zo sterk bent u in de kracht van uw Geest.
O: Wij dromen van licht voor iedereen en al het leven op deze aarde.
G: Dat uw vrede ons mag aanzetten tot vrede voor de wereld.
O: Wij prijzen uw naam, u die licht en leven bent.
G: Amen.
Psalm 25a vers 1 en 2 (t. Willem Barnard, m. Straatsburg 1539)
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2 Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levens loop.

Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
Mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.
Allen gaan zitten

Kyriegebed met als refrein Lied 301c (m. Ignace de Sutter)

Lied 440 vers 1 en 2 (t. Johann Rist vert. Siebe Paulus de Roos)
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2 Vat moed, bedroefde harten,
de koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.

Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in ’t woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.
De Schriften

Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
Lezing: Jesaja 2 : 1-5
1Dit

zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over
Juda en Jeruzalem. 2Eens komt de dag dat de berg met de tempel van de HEER
rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken
zullen daar samenstromen, 3machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken
naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons
onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de
Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 4Hij zal rechtspreken
tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden
omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het
zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal nog de wapens leren
hanteren. 5Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de
HEER.
Lezing: Matteüs 24 : 32-44
32Leer

van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad
schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33Zo moeten jullie ook weten,
wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. 34Ik verzeker jullie: deze generatie
zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 35Hemel en
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aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. 36Niemand
weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen
en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. 37Zoals het was in de dagen van Noach,
zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38Want zoals men in de dagen voor
de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en
uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39en zoals men
niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal
het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. 40Dan zullen er twee op het land aan
het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten.
41Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden
meegenomen en de andere achtergelaten. 42Wees dus waakzaam, want jullie
weten niet op welke dag jullie Heer komt. 43Besef wel: als de heer des huizes had
geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker
gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. 44Daarom moeten ook
jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet
verwacht. ©De Nieuwe Bijbelvertaling, Nederlands Bijbel Genootschap
Orgelspel: Aus meines Herzens Grunde - S. Karg-Elert
Overdenking
Lied 439 vers 1, 2 en 3
(t. Valentin Thilo, vert. Ad den Besten, m. 16e eeuw/Scheidt’s Tabulatur Buch 1650)
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2 Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, – bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

3 Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.
Gebeden en gaven

Uit de gemeente
Dank- en voorbeden, na elk van de drie voorbeden zingen: lied 458a
(t. John L. Bell en Graham Maule, vert. Joke Ribbers, m. John L. Bell)

Stil gebed, Onze Vader
Zending en zegen
allen gaan staan
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Lied 444 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (t. Johannes Riemens sr, m. Melchior Vulpius)

2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.

4 De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

5 Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Zegen, met gezongen ‘Amen’
Orgelspel: Mit ernst, o Menschenkinder - S. Karg-Elert
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 is bestemd voor : Kerk in actie, Werelddiaconaat Colombia
Info: www.kerkinactie@protestantsekerk.nl
Diaconie en Kerk
Geven met Givt. Meer informatie vindt u op
onze website www.pkn-naarden.nl
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Vanavond:
Vesper 1e advent
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur
Voorgangers: ds. Lennart Heuvelman, ds. Peter Korver en pastoor Carlos Fabril
Liturgische herdenking van de burgermoord en brandstichting van
Naarden in 1572.
Activiteiten deze week:
Maandag 28 november 2022
Leerhuis en gespreksgroep rond de Psalmen
Tijd & locatie 19.30 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan
Van harte welkom! Aanmelding is gewenst.
Ds. Marnix van der Sijs, marnixsijs@hotmail.com tel. 035 6312114
Dinsdag 29 november
Naarden helpt, ontmoet vluchtelingen & vrijwilligers verhalen en muziek
Tijd & locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan
Donderdag 1 december
Studiekring over actuele theologische onderwerpen
O.l.v. ds. Lennart Heuvelman
Tijd & locatie: 10.00-11.30 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan
Donderdag 1 december
Bijeenkomst 'Kunst aan tafel'
O.l.v. ds. Lennart Heuvelman
Tijd & locatie: 13.30 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan
Van harte uitgenodigd! Aanmelden via l.j.t.heuvelman@gmail.com
Komende zondag:
Inzameling producten voor de voedselbank
4 december 2e Adventszondag, Doopdienst
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur
Voorgangers: dr. Jan Peter Schouten en mw. Marlène Potjer
Vesper 2e advent
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur
Voorganger: ds. Peter Korver
Website: www.pkn-naarden.nl / Facebook: protestantsegemeentenaarden
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