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Grote of Sint Vituskerk Naarden  
Zondag 12 juli 2020 
 

 
‘Gaandeweg, de reis van donker naar licht’ 

 
 

Predikant: ds. Lennart Heuvelman 
Organist: Dirk Out  

 
 

10.00-10.15 Orgelspel:  Improvisatie over Psalm 43 

 

Welkom, aansteken van de kaarsen  

 

     Allen gaan staan 

 

Bemoediging en groet, drempelgebed  

 

Psalm 43 vers 4 en 5  (t. Ad den Besten en Jan Wit, m. Parijs 1546) 

4  Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 
 
5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op ’s Heren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer. 

Allen gaan zitten 
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Evangelielezing:  Matteüs 13: 1-9 en 18-23   
1Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. 2Er kwam 
een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een boot 
zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. 3Hij sprak hen uitvoerig toe en 
vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. 4Tijdens het 
zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. 
5Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het 
schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. 6Toen de zon 
opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. 7Weer 
een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het 
zaaigoed. 8Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, 
deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. 9 
Laat wie oren heeft goed luisteren!’ 
 

18Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: 19bij ieder die het woord van 
het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft 
wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid. 20Het zaad dat op 
rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met 
vreugde in zich opnemen. 21Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als 
ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen 
ogenblik stand. 22Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het 
woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van 
de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. 23Het zaad dat in 
goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen 
dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels 
dertigvoudig.’ 

 

Stilte en muziek: Air van Samuel Wesley (1766-1837) 

 

Korte overdenking 

 

Stilte en muziek: Gabriël’s Oboe van Ennio Morricone (1928-2020) 
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Gezang 764 vers 1, 2 en 6  (t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens) 

1 Een zaaier ging uit om te zaaien,  2 Een deel van het zaad ging verloren, 
hij zaaide zo wijd als de wind,  een deel van het zaad werd brood, 
zo wijd als de winden waaien  maar niemand weet van tevoren 
waar niemand een spoor van vindt. de weg van het zaad in de schoot. 
 
6 O zaaier, ga uit om te zaaien 
de kiem waaruit leven ontstond, 
zo wijd als de winden waaien 
en maak ons tot moedergrond! 
 

Uit de gemeente  

 
Voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader 

 

Lied:  ‘Op bergen en in dalen’ vers 1, 3 en 4 (JdH 306, m. C. de Pauw) 
 
1 Op bergen en in dalen 
en overal is God! 
Waar wij ook immer dwalen, 
of toeven, daar is God! 
Waar mijn gedachten zweven, 
of stijgen daar is God! 
Omlaag en hoog verheven, 
ja, overal is God! 
 

3 Gij, aardrijks bont gewemel, 
al wat in ’t water leeft, 
of onder zijnen hemel 
hoog in het luchtruim zweeft, 
gij, alle zijne werken, 
ontdekt, bij dag en nacht, 
in ’t voeden, hoeden, sterken 
de goedheid zijner macht. 

4 Roem, Christen, aan mijn linker- 
en rechterzijd' is God! 
Waar 'k macht'loos nederzinke 
of bitter lijd', is God! 
Waar trouwe vriendenhanden 
niet redden, daar is God! 
In dood en doodse banden, 
ja, overal is God. 

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

 
 

Orgelspel:  Preludium in C, BWV 545 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

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

Vanaf zondag 5 juli tot en met de maand augustus (verder kunnen we momenteel 
nog niet kijken) zullen we elke zondag een korte viering houden, met daarin de 
elementen waaraan we intussen gehecht zijn geraakt: muziek, stilte, meditatie, 
met daarbij een bijbellezing en korte overdenking, gebed en zegen. 
 

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

Komende diensten:  
19 juli Ds. A. Sneep, Amstelveen 

26 juli Ds. M. v.d Sijs, Hilversum 

2 aug  Ds. H.J. Bodisco Massink, Weesp 

9 aug  Ds. A. Sneep, Amstelveen  

16 aug Ds. S. Wevers, 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 diensten 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 bestemming Zomerdiaconaat 
Diaconie bestemming Voedselbank 
Kerk bestemming renovatie Stiltekapel 


