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Grote of Sint Vituskerk Naarden 

7 oktober 2018, Wij zijn natuur 
 

 

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg 

Orgel: Wybe Kooijmans  

Met medewerking van: Silvia van Beusekom, Sylvia Brandse, Trudy Klingelhöfer, 

Annelies Paanakker, Irma Rapati, en Amber Rietdijk, Guus Snell,  

Jan Verkerke; kinderen en tieners 

 

Orgelspel 
 

Stilte van bezoekers, enkele minuten voorafgaand aan de dienst 

 

Voorbereiding 

 

Begroeting door de ouderling van dienst 

 

Ontsteken van het licht op de tafel  

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.   

     En U heerst over alles wat leeft.  

G: Daarvoor danken wij u en prijzen uw Naam. 

O: U roept iedereen die leeft. 

G: Dat wij u erkennen als onze maker en metgezel, 

     en u met eerbied en dankbaarheid antwoorden. 

O: Dat wij uw schepping waarderen en er goed voor zorgen:  

G: voor de dieren die met ons zijn, de planten die ons voeden, 

O: Dat wij oog en oor hebben voor de schoonheid én kwetsbaarheid van de 

     natuur. 

G: Zo bidden wij u voor het welzijn van alles wat leeft, tot eer van uw naam. 

     AMEN 
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Psalm 8 vers 1, 2, 3, 6  

 
                                      Allen gaan zitten 

Kyriegebed in 3 gebedsverzen met acclamatie - lied 301g  

 

Gebed wordt beëindigd met lofspreuk    

 

Lied 400 LvdK   

“Cantico de la creature”, het loflied van de natuur, vers 1, 2, 4, 8 en 12 

 

 

De Schriften 

Groet 

V: De Heer zij met u! 

A: Ook met u zij de Heer! 

 

Gebed van de zondag  

Inleiding op de dienst  

 

Kinderlied 162 vers 1, 3 en 6  

Kinderen gaan naar de Kindernevendienst – bij goed weer gaan zij deze keer naar 

buiten. 

 
Lezing: Leviticus 25:1-10, 12, 17 
1De HEER zei tegen Mozes, op de Sinaï: 2‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer jullie 
eenmaal in het land zijn dat ik je zal geven, moet het land rust krijgen, een 
sabbatsrust gewijd aan de HEER. 3Zes jaar achtereen mogen jullie je land inzaaien, 
je wijngaard snoeien en de oogst binnenhalen. 4Maar het zevende jaar moeten 
jullie het land laten rusten. Het is een sabbatsjaar dat aan de HEER gewijd is. Je 
mag dan je land niet inzaaien, je wijngaarden niet snoeien, 5het koren dat vanzelf 
opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven oogsten van je ongesnoeide 
wijnstokken. Het moet een jaar zijn van volstrekte rust voor het land. 6Wat er in 
dat jaar op het land groeit is voor jullie allen. Je mag er zelf van eten, maar ook je 
slaven en slavinnen, je loonarbeiders en de vreemdelingen die bij je te gast 
zijn; 7ook voor je veestapel en voor de in het wild levende dieren kan het als 
voedsel dienen. (…) 
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 10Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt 
afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar 
zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. (…) 12Het is een jubeljaar, dat 
als heilig beschouwd moet worden. Jullie zullen dat jaar leven van wat er vanzelf 
opkomt (…) 17Benadeel je volksgenoten niet. Toon ontzag voor je God; ik ben 
de HEER, jullie God. 
©Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederland Bijbel Genootschap 

 

Lied 925  

 

Lezing: Matteüs 5:17-19  
17Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben 

niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18Ik 

verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in 

de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19Wie dus ook maar een van de 

kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als 

de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze 

onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog 

aanzien staan.  
©Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederland Bijbel Genootschap 

 

Lied 906 vers 1 en 6  

 

Verkondiging  

 

Orgelspel 

 

Uit de gemeente 

 

Inzameling van gaven: 1 Diaconie 2. Kerk 

 

Kinderen komen terug uit Kindernevendienst en Kinderopvang  

 

Viering van de Tafel van de Heer  

Inleiding 

Tafelgebed “Gij die weet” hierin zijn stil-gebed en voorbeden opgenomen. Het 

Tafelgebed wordt afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.   
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Lied: Mooi  
Door: Silvia en Lisa van Beusekom, Trudy en Mirthe Klingelhöfer, Mae Muller,  
Sylvia Brandse en Irma Rapati . Onder begeleiding van Guus en Max Snell    

Hoe val je in slaap. Hoe begint je dag. 
Open je je ogen met een traan of met een lach. 
En kijk je om je heen. En zie je dan de zon. 
Of zoek je achter alles de schaduw op de grond. 
En leef je voor geluk. Of sterf je van verdriet. 
En voelt dat als een keuze. Of heb jij die keuze niet. 
Het maakt niet echt iets uit Of dat de waarheid is of niet. 
Het is hoe jij het ziet 
 
(Refrein) Hoe mooi kan het leven zijn. 
Het is maar hoe je kijkt. Het is maar wat je droomt. 
Hoe mooi is jouw werkelijkheid. Jij bent net zo rijk. 
Zo rijk als je je voelt. 
 
Weet je wat je hebt. Is de cirkel rond. 
Zie je wat er staat. Of mis je enkel wat er stond. 
Krijg je wat je wilt. Of zelfs meer dan wat je vroeg. 
Ben je tevreden met het minste. Of is het meeste niet genoeg. 
Raakt je verwonderd van de sneeuw. Van het ruizen van de wind. 
Geniet je van de vogels. Van het lachen van een kind. 
Creëer je je geluk. Wat binnen in je zelf. 
Waar het eindigt en begint. 

 
Wegzending en zegen 

Allen gaan staan 
Lied 416 vers 1, 2 en 4

Zegen 
 
Allen: AMEN 
 
Orgelspel 
 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en 

limonade met elkaar te drinken. U bent van harte uitgenodigd. 
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Uitgangscollecte: De collecte is bestemd voor Kerk en Israël. (folder) 

 

 

“Noodhulp Sulawesi” 

De aardbevingen en opvolgende tsunami heeft een enorme ravage veroorzaakt op 

Sulawesi. Het dodental loopt sterk op. Duizenden gezinnen zijn getroffen. 

De diakonie helpt via Kerk in Actie.  

Op zondag 14/10 is er een presentatie na de dienst. 

Vandaag aan de Diakonietafel en op de website krijgt u alle informatie! 

Nu al helpen? Maak uw gift dan over op NL42FVLB0699641055 t.n.v. 

DiaconieProtest. Gem. Naarden. 

De Diakonie verdubbelt alle ontvangen giften.” 

 

Activiteiten deze week 

Dinsdagmorgen 11 oktober 2018 

Studiekring over actuele theologische onderwerpen  

o.l.v. ds. Lennart Heuvelman 

Tijd & locatie: 10.00-11.30 uur, Annacentrum, st Annastraat 5, Naarden 

 
Komende Zondag 
14 oktober 2018  

Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 

Voorgangers: ds. L.J.Th. Heuvelman 
m.m.v.  de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters en soliste sopraan Luc Ket 
 

Gezocht: Zingende kinderen/jongeren (10-ongeveer 16 jr) om mee te zingen met 

een cantatevesper 9 december 2018.  

Vind je het een uitdaging om eens, samen met de Naarder Cantorij, in een cantate 

mee te zingen in de Grote Kerk meld je dan bij mij aan.  

De cantate bestaat uit kinder/jeugdkoor afgewisseld met gemeentezang en 4-

stemmig cantorijzang met begeleiding van orgel en 2 violen.  

De tekst is een bekend kerstlied, maar we zingen het in het duits  

"Vom Himmel hoch da komm ich her".  

 Ike Wolters (dirigent cantorij)  ike.rebel@tele2.nl  

 

Alvast voor in de agenda 

Op woensdag 17 oktober a.s. is de Witte Kerk opnieuw onze oplaadplek.  

mailto:ike.rebel@tele2.nl
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Zoals beloofd, vervolgen we de ontmoetingen over Liturgie & Muziek,  

Rituelen en Kerk in de Samenleving.  

Wij nodigen u van harte uit. Start: 20.00 uur. Einde: 22.00 uur.  

 
Op woensdag 17 oktober is de eerste Seniorenmiddag van dit seizoen in de  

Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan. Het is niet alleen voor “senioren”. Iedereen 

is welkom. Om 14.15 zijn de deuren van de Witte Kerk open en wordt u door een 

groot aantal vrijwilligers gastvrij ontvangen. Daarna is er een opening met 

samenzang. De spreker is Wilco Dekker, wereldberoemd bergbeklimmer, die ons 

met beelden zal vertellen over zijn avonturen in de bergen en zijn plannen ook de 

Mount Everest te gaan beklimmen. Wij sluiten de middag om 16 uur af. 

Hartelijk welkom. ds. Véronique Lindenburg  

www.pkn-naarden.nl  Facebook: protestantsegemeentenaarden  

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

