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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
13 januari 2019        
Water 

 
 

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg 
Orgel: Wybe Kooijmans  

 
Orgelspel: Preludium Psalm 100  
 
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 die hemel en aarde gemaakt heeft,   
G: die ons leven geeft in overvloed. 
O: Hij, Zij, die ons opnieuw met licht heeft verrast. 
G: die de lucht is die wij ademen, het water tot leven brengt.  
O: Goede God, u omringt ons met uw liefde. 
G: Dat wij uw naam beamen in ons spreken en zwijgen, doen en laten. 
O: Dat wij als levend water in uw wereld zijn. 
G: AMEN 
 
Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4  
 

Allen gaan zitten 
Kyriegebed 3x beantwoord met lied 296 refrein  
 

 
Het gebed wordt besloten met een lofspreuk 
 
Lied 512 vers 1, 2, 3 en 4  
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De Schriften 

 
Groet 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
 
Gebed van de zondag  
Lied 344 vers 1, 2 en 3  

 

Kinderen gaan naar de Kindernevendienst  
 

Lezing: Brief van Titus 3:4-7 
4Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar 

geworden 5en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar 

uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de 

vernieuwende kracht van de heilige Geest,6die hij door Jezus Christus, onze redder, 

rijkelijk over ons heeft uitgegoten.7Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen 

aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. 

©Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederland Bijbel Genootschap 

 
Lied 324 vers 1, 2 en 3  
 
Lezing: Lucas 3:15-17, 21-22 
15Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de 
messias was, 16maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er 
komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen 
van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met 
vuur; 17hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij 
bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’ 

21Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het 
bidden was, werd de hemel geopend 22en daalde de heilige Geest in de gedaante 
van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn 
geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ 
©Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederland Bijbel Genootschap 

 
Lied 528 vers 1, 2, 3 en 5  
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Verkondiging  
 
Orgelspel: Andante tranquillo  
 
 
Lied 838 vers 1, 2 en 3  

 

Kinderen komen terug uit Kinderopvang en Kindernevendienst  

Gebeden en Gaven  
 

Uit de gemeente  

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 

Orgelspel: Scherzo  

 

Wegzending en zegen 

Allen gaan staan 

Lied 423  

Zegen 

Allen: AMEN 

Orgelspel: Paean (Lofzang) - Percy whitlock 

 
'Ongestraft mag liefde bloeien'   
1. Ongestraft mag liefde bloeien, 
vrijuit zoeken naar de zon. 
Liefdes loop verdraagt geen boeien: 
laat haar stromen als een bron! 

2. Laat de liefde maar gebeuren 
als een wonder van het licht, 
als een regenboog vol kleuren 
door de hemel zelf gesticht.

 
3. Niemand houdt de liefde tegen 
waar zij langs de straten gaat. 
Wie met liefde is gezegend, 
koestert wie om liefde gaat. 

 
4. God verhoede dat er iemand 
in de liefde wordt gekrenkt. 
Ware liefde oordeelt niemand, 
maar aanvaardt haar als geschenk.

 5. Liefde vraagt ons om ontferming 



4 

 

tegen wie haar vlammen dooft. 
Wie haar rechten wil beschermen 
vindt in liefde zelf geloof. 
 

6. Wie voor liefde is geschapen 
vreest ook niet bij tegenwind. 
Liefde is het hemels wapen 
dat de angsten overwint.

7. Leg de liefde niet aan banden, 
gun haar gang de vrije loop. 
Geef haar bloemen nooit uit handen, 
want haar vrucht is onze hoop! 

8. Ongestraft mag liefde bloeien, 
vrijuit zoeken naar de zon. 
liefdes loop verdraagt geen boeien, 
laat haar stromen als een bron!  

 
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: bestemd voor: Rudolphstichting De Glind. 
De Glind is een gewoon, klein, groen dorp dat valt onder de gemeente Barneveld. 
Bijzonder wordt het pas als je weet dat er achter 25 van de 140 voordeuren een 
professioneel gezinshuis zit. En dat alle leefgebieden (wonen, onderwijs/ werken, 
vrijetijd en de dorpse gemeenschap) bijdragen aan de ontwikkeling van een 
kwetsbare groep kinderen. Kinderen en jongeren kunnen hier wonen en/of 
werken aan hun toekomst. Dat maakt het een Jeugddorp. 
Info: www.glind.nl 

Activiteiten deze week 
Maandagavond 14 januari 
“Dichter bij dichters” 
Het poëzieprogramma van dit jaar heeft als thema 'Op zoek naar nieuwe woorden' 
De avonden worden gehouden in huiselijke kring: Koningin Wilhelminalaan 36.  
Het gaat om nog drie opeenvolgende maandagavonden: 14, 21 en 28 januari. 
Dringend verzoek: u bent van harte welkom maar wilt u zich van te voren wel even  
opgeven in verband met de organisatie? fam. Schouten, tel. 035-6948871,  
e-mail: schoutenjanpeter@gmail. 
 
Donderdagavond 17 januari 
Bijeenkomst CCIV serie van 2 avonden, vorige avond was op 10 januari 
Thema: Volk van God en een beloofd land? 
Spreker: Nico den Bok 
Tijd & locatie: 20.00 uur, Spieghelhuis, Nieuwe ’s Gravelandseweg 34, Bussum 
 
Donderdagavond 17 januari 
Kring Zijn & Zin, betekenisvol leven 
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o.l.v. ds. Lennart Heuvelman 
voor meer informatie zie de website 
 
Komende Zondag 
20 januari 2019 
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.pkn-naarden.nl 
Facebook: protestantsegemeentenaarden 
 

 

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

