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  Grote of Sint Vituskerk Naarden  

   Zondag 2 augustus 2020 

‘Gaandeweg, de reis van donker naar licht’ 
 

 
 
Voorganger: ds. Jan Bodisco Massink uit Weesp 
Organist: Dirk Out 
 
10.00 - 10.15 uur orgelmuziek  
 
Welkom, aansteken van de kaarsen 

           
Bemoediging, groet en voordracht psalm 81 
 

 
Lied 286 vers 1 en 2 (t. Robert Willis, vert. Coen Wessel, m. Richard Shephard) 

 
1 Waar de mensen dwalen in het donker, 
draai je om en zie het nieuwe licht, 
zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 
zie de mens die ieder mens verlicht. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
 
2 Waar de mensen lijden onder onrecht 
in een wereld die geen vrede vindt, 
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 
er is licht dat alles overwint. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
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Evangelielezing: Lucas 14: 15 - 24  

15Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei hij tegen hem: 
‘Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’ 16 Jezus 
vervolgde: ‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. 
17Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden 
om tegen hen te zeggen: “Kom, want alles is klaar.” 18Maar een voor een 
begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: “Ik heb net een akker 
gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet 
aannemen.” 19En een ander zei: “Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren; 
tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 20Weer een ander zei: “Ik ben 
pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.” 21Toen de dienaar teruggekomen 
was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei 
tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen 
en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” 22Toen de dienaar hem kwam 
melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats,” 23zei de 
heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig 
iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. 24Ik zeg jullie: niemand van 
degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven.”’ 

 
Stilte en muziek 

 
Korte overdenking 
 
Stilte en muziek 

 
Lied 1005  vers 1 en 2 (t. en m. Bernadette Farell, vert. Elly Zuiderveld-Nieman)  
 
1 Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
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2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

 
Uit de gemeente 
 
Voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 

 
Lied  425 ( t. Rikkert Zuiderveld, m. volksmuziek uit Wales) 

 
1 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 

            allen gaan staan 
 
Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie  ‘Amen’:  Gezang 431B  

 
 
Orgelspel 

 
U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 
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Korte vieringen op zomerzondagen omlijst door muziek 

De vieringen hebben als thema 'Gaandeweg, de reis van donker naar licht...' 

Komende vieringen:  
9 aug  Ds. A. Sneep, Amstelveen  

16 aug Ds. S.M.A. Wevers – van der Feltz, Gorssel 

23 aug Ds. L.J.Th. Heuvelman 

30 aug Ds. L.J.Th. Heuvelman 

Vergeet u zich niet aan te melden voor de komende vieringen liefst via de scipio-

app of anders via Hilleke van Dijk bereikbaar op woensdag of donderdagavond 

tussen 19.00-20.00 uur telefoonnummer 06-14055011.  Alvast hartelijk dank. 

Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in Actie  
Diaconie bestemming Roemenië 
Kerk bestemming renovatie Stiltekapel 
 
Website-pagina www.pkn-naarden.nl 


