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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
27 november 2022 

 
Eerste adventszondag, ’Ad te, Domine levavi’ 
(tot U, Heer, heb ik geheven) 

 
Oecumenische, Liturgische herdenking van de burgermoord en brandstichting 
van Naarden in 1572. 
 
 
Voorgangers: ds. Lennart Heuvelman, ds. Peter Korver, pastoor Carlos Fabril 
Orgel: Wybe Kooijmans 
  
Orgelspel 
 
Welkom, aansteken van het licht op de tafel 

Allen gaan staan 
 
Bemoediging en groet, drempelgebed   
 
V: Onze hulp is de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G: en niet loslaat waarmee Zijn hand begon. 
V: God, heb geduld met ons gebrek aan daadkracht. 
 Vergeef ons de grote woorden die wij niet waarmaken. 
G: Spreek dan uw woord over de wereld uit. 
 Kom met uw rijk in ons midden. 
V: Wek geloof in onze harten. 
 Geef ons een oog en een hart 
 voor uw tekenen door alle vreugde en geluk, 

verdriet en lijden heen, 
 dag in, dag uit. 
G: Amen. 
 
 
Lied 442 vers 1 en 2   
 

Allen gaan zitten 
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Psalmgebed, psalm 122 gelezen (Naardense Bijbel) en gezongen vers 1, 2 en 3 
 
Evangelielezing: Mattheüs 21: 1-9 

 
Stilte 
 
Orgelspel 
 
Lied 455 vers 1, 2 en 3  
 

Overdenking   
‘Dat rust hebben wie van je houden,  
dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.’ 
 
Stilte 
 
Magnificat lied 42 vers 1, 2, 3, 4 en 5  
 

Voorbeden, stil gebed en oecumenisch ‘Onze Vader ‘ 

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid.  

Amen. 

Allen gaan staan 

Lied 444 vers 1, 2 en 4 

Zegen, gevolgd door gezongen 'Amen' 
 
Orgelspel: Canon en koraal 'Nu daagt het in het oosten' - F. Asma 

Uitgangscollecte is bestemd voor de Voedselbank Naarden, Bussum en 
Hilversumse Meent 


