Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 19 juli 2020
Vijfde zondag van de zomer
‘Gaandeweg, de reis van donker naar licht’
Predikant: ds. A. Sneep, Amstelveen
Organist: Dirk Out

10.00-10.15 Orgelspel: Rondo uit fluitconcert in F van J.Chr.H. Rinck (1770-1846)
Welkom, aansteken van de kaarsen
Allen gaan staan
Bemoediging en groet, drempelgebed
Psalm 28 vers 1, 3 en 5 (t. Muus Jacobse, m. Genѐve)
1 Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here!
Blijf U niet zwijgend van mij keren,
ik word een dode met de doden.
als Gij U doof houdt voor mijn
noden.
Ik hef mijn hand naar waar Gij zijt,
verborgen in uw heiligheid.

3 Omdat zij op het werk des Heren
niet letten, noch zijn daden eren,
zal Hij bespotten, wat zij spreken,
en wat zij bouwen zal Hij breken,
dat het tot stof wordt in de wind
en niemand meer hun standplaats
vindt.

5 Hij is een kracht voor al de zijnen!
Hij zal hun tot een hulp verschijnen
en zijn gezalfde tot een zegen!
Verlos uw erfdeel allerwegen!
Uw eigendom, o Here, weid
en draag het tot in eeuwigheid.
Allen gaan zitten
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Evangelielezing: Mattheüs 13 : 24 - 30; 36 - 43
24Hij

hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel
als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. 25Terwijl de mensen
sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. 26Toen
het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid
tevoorschijn. 27De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u
soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan
vandaan?” 28Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeiden
tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” 29Hij antwoordde:
“Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. 30 Laat
beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is,
tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar
en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’”’

36Daarop

stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij
hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’
37Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, 38 de akker
is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid
dat zijn de kinderen van het kwaad, 39 de vijand die het zaait is de duivel, de oogst
staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. 40Zoals het
onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de
voltooiing van deze wereld: 41 de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en
ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de
wetten hebben verkracht bijeenbrengen 42 en hen in de vuuroven werpen; daar
zullen ze jammeren en knarsetanden. 43Dan zullen de rechtvaardigen in het
koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!
Stilte en muziek: Gavot uit Symphony IV van W. Boyce (1710-1779)
Korte overdenking
Stilte en muziek: Siciliano, BWV 1031 van J.S. Bach (1685-1750)
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Gezang 422 vers 1 , 2 en 3 (t. Arne Jonges, m. Willem Vogel)
1 Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2 Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3 Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.
Uit de gemeente
Voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader
lied 632 vers 1, 2 en 3 (t. Huub Oosterhuis, m. Stralsund 1665/Halle 1741)
1 Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

2 Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

3 Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.
Allen gaan staan
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Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie ‘Amen’: Gezang 431B

Orgelspel: Grand Choeur alla Händel van A. Guilmant (1837-1911)
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:
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 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 bestemming Zomerdiaconaat
Diaconie bestemming Voedselbank
Kerk bestemming renovatie Stiltekapel
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