Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 16 augustus 2020
‘Gaandeweg, de reis van donker naar licht’
Voorganger: ds. S.M.A. Wevers – van der Feltz uit Gorssel
Organist: Dirk Out
10.00-10.15 Orgelspel: Fantasie in c, BWV 537
Welkom, aansteken van de kaarsen
Allen gaan staan
Bemoediging en groet, drempelgebed
Psalm 27 vers 1 en 7 (t. Muus Jacobse, m. Genѐve 1551)
1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
7 O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op de Heer en houd u onversaagd.
Allen gaan zitten
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Lezing uit het Oude Testament: Genesis 32: 23 - 32
Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een
doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn
elf kinderen. 24Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn
bezittingen naar de overkant. 25Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er
worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. 26Toen de ander zag dat hij het
niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs
heup tijdens die worsteling ontwricht. 27Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het
wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ 28De ander
vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. 29 Daarop zei hij: ‘Voortaan zal
je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en
je hebt gewonnen.’ 30 Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten
antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar.
31 Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met
God en ben toch in leven gebleven.’ 32Zodra hij bij Peniël was overgestoken, zag hij
de zon opkomen. Jakob liep mank.
'Gevulde stilte' met muziek: orgelspel van lied 213, 1 en 2
1 Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

2 Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

Korte overdenking
Stilte en muziek: Rhosymedre van Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
Lied 600 vers 2 en 4 (t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel)
2 Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

4 Licht, verschenen uit den hoge,
licht, gedompeld in de dood.
licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

Uit de gemeente
Voorbeden, stil gebed en Onze Vader
2

Lied 362 vers 1 en 2 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers)
1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.
2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
Allen gaan staan
Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie ‘Amen’: Gezang 431B

Orgelspel: Fuga in c, BWV 537 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

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:
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 scipioapp 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 voor Roemenië
Kerk bestemming renovatie Stiltekapel
Website-pagina www.pkn-naarden.nl
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