Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 10 december 2017
de tweede adventszondag
Lekenpreek op de Dag van de Rechten van de Mens
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Lekenpreek door Lydia Heuveling van Beek
Orgel: Wybe Kooijmans
De afgebeelde prent is uit de collectie Kersttaferelen van het Bijbels Museum. Onder de naam “Kerst in Prent”
te zien in de Witte Kerk Naarden t/m 26 december a.s.. Zie www.pkn-naarden.nl.

Orgelspel: Lamentatie Psalm 130 - R. van Mazijk
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst

Voorbereiding
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van het 2e licht van de adventskandelaar, gevolgd door een moment
van meditatieve stilte
Allen gaan staan
Bemoediging en drempelgebed
O:
G:
O:

G:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt,
blijft dit huis leeg
en als Gij zelf niet met ons gaat,
zijn wij vergeefs bijeen;
wanneer Gij zelf ons niet verlicht,
weten wij geen raad.
Breng ons dan tot waar Gij zijt,
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O:

G:

tot voor uw lichtend aangezicht.
Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken.
Maak dan uw stem hoorbaar,
ons lied waarachtig
en ons gebed bezield.
Amen.

Introïtuspsalm 130 vers 3 en 4 (t. Willem Barnard, m. Straatsburg 1539)

Allen gaan zitten
Kyriegebed
Telkens na het ‘zo bidden wij’ door de gemeente beantwoordt met:

Lied 433 vers 1, 3 en 4 (t. Martin Luther, vert. J.W. Schulte Nordholt, m. Erfurt 1524)

De Schriften
Groet
V:
A:

De Heer zij met u!
Ook met u zij de Heer!

Gebed van de zondag
Inleiding op Kinderproject Advent en Kerst
Sketch door Theo en Tara.
Kinderlied “Een boek vol verwachting” vers 1, 6 en 7 (t. Erik Idema, m. Thomas Tallis)

Kinderen gaan naar de kindernevendienst
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Lezing uit het Oude Testament: Genesis 1: 1-5
Antwoordpsalm 64 vers 1, 2, 3 en 5 (t. Ad, den Besten, m. Genéve 1542)
Evangelielezing: Johannes 1: 1-7
Lied 850 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (t. René van Loenen, m. Willem Vogel)

Lezing van delen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Uit de Universele verklaring van de rechten van de mens, geproclameerd op 10
december 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
…
Overwegende dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en
onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is
voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;
Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens
geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid
geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen
vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten en vrij zullen zijn van vrees en
gebrek is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;
…
Artikel 1. Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij
zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een
geest van broederschap te gedragen.
…
Artikel 18. Een ieder heeft het recht op vrijheid van gedachte, geweten en
godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te
veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het
openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden
door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en het
onderhouden van de geboden en voorschriften.
Artikel 19. Een ieder heeft het recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit
recht omvat de vrijheid, zonder inmenging een mening te koesteren en door alle
middelen en ongeacht grenzen, inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te
ontvangen en door te geven.
…
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Lekenpreek door Lydia Heuveling van Beek
Orgelspel: Nun komm', der Heiden Heiland - J.S. Bach
Lied: ‘Een aarde veelbelovend’ (t. Sytze de Vries, m. Ken Naylor)

Tijdens het naspel komen de kinderen terug uit de nevendienst
Gebeden en gaven
Uit de gemeente
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel: voorspel Hoe zal ik U ontvangen- F. Asma
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Slotlied 441 vers 1, 6 en 10 (t. Paul Gerhardt, vert. Sytze de Vries, m. Johann Crüger)

Zegen, met gezongen ‘amen’
Orgelspel: Alle Menschen werden Brüder - L. van Beethoven
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: Pastoraat Daar zijn waar de schipper is.
Samen met tientallen vrijwilligers vormen binnenvaartpredikanten ds. Dirk
Meijvogel en ds. Louis Krüger het pastoraal team voor zo’n 450
binnenvaartschippers en hun families die varen op de West-Europese
waterwegen. De vrijwilligers onderhouden veel contact met de predikanten om
signalen uit de schipperswereld snel door te geven. De binnenvaartpredikanten
willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen,
maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. Zij reizen soms
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behoorlijke afstanden. Ds. Dirk Meijvogel: “Schippers zijn bijna altijd onderweg en
hebben geen pastoraal vangnet. Wij hebben ze wel in het vizier. Als we
bijvoorbeeld vernemen dat ergens een ongeluk is gebeurd, nemen we direct
contact op.” Uw bijdrage aan de collecte maakt pastoraat mogelijk voor
binnenvaartschippers en andere mensen die zich (min of meer gedwongen) buiten
het bereik van een plaatselijke gemeente bevinden.
Activiteiten deze week:
Dinsdagavond 12 december 2017
Bijeenkomst CCIV
Thema: FETHULLAH GÜLEN: terrorist of Turkse 'Billy Graham'?
o.l.v. Karel Steenbrink
Tijd & Locatie: 20.00 uur, Spieghelkerk, Nieuwe 's Gravelandseweg 34 te Bussum
Aanmelden gaarne vooraf via de website, http://www.cciv.nl/cursussen/

Woensdagmiddag 13 december
Kerstmiddag Seniorencontact
Tijd & Locatie: 16.00 uur, inloop met koffie of thee vanaf 15.45 uur,
Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15, Naarden
Woensdagavond 13 december 2017
Meditatie Houd je van actieve spiritualiteit?!
o.l.v. Paul Eykenduyn
Tijd & locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15
Wil je een keer een meditatie-oefening meemaken, stuur dan een mailtje
aan paul.eykenduyn@xs4all.nl
Voor meer informatie, zie de website
Komende zondag
17 december 3e advent
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. Véronique Lindenburg
17 december Volkskerstzang
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur
m.m.v. Dirk Out, muziekvendel Nardinc en kamerkoor Vocaliber
Met overdenking van ds. Véronique Lindenburg
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24 december 4e advent
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: dr. C. Pumplun uit Amsterdam
24 december Kerstnachtdienst
Grote of Sint Vituskerk – 22.30 uur
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman en ds. V.C. Lindenburg
m.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Organisten: Wybe Kooijmans en Dirk Out
Trompet: Edward de Bode en Mariëlle Streun
25 december Kerstdienst
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg en ds. L.J.Th. Heuvelman
m.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Organist: Wybe Kooijmans, trompet: Peter Leydekkers

2017 Kerstactie Voedselbank Naarden/Bussum/Hilversumse
Meent
Ook dit jaar houdt de Voedselbank weer een Kerstactie, maar anders dan
voorgaande jaren.
Alle klanten krijgen een kerstpakket van Service Club Kiwanis en het Sint Vitus
College en de Sint Vitus Mavo zorgen voor feestelijke kersttasjes met inhoud.
Daardoor kunnen onze klanten deze dagen extra feestelijk inkleden. Maar de
Voedselbank zorgt er de overige 364 dagen voor dat 90 huishoudens in onze buurt
een goede basis krijgen om een volwaardige maaltijd te kunnen klaarmaken.
Dit jaar leggen wij de nadruk op financiële ondersteuning van de Voedselbank zelf.
Sinds 2016 moeten wij onze opslaglocatie op de Hooftlaan 71 in Bussum huren
terwijl wij in het verleden gratis ruimte kregen aangeboden. De huur, servicekosten
en energiekosten zorgen nu voor een jaarlijks terugkerend negatief resultaat. Van
de gemeente krijgen wij geen ondersteuning.
Onze hoofddoelstelling is bekend: het verschaffen van voedsel aan mensen die dit
zelf onvoldoende kunnen betalen. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven
doen hebben wij dringend financiële ondersteuning nodig. Wilt u ons daarbij
alstublieft helpen?
Maak dan uw bijdrage over op:
NL70 ABNA 0432 7366 70 t.n.v. Stichting Voedselbank te Bussum o.v.v.
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‘Kerstactie 2017’
of neem contact op met de penningmeester:
Henk de Leeuw, tel.: 035 69 454 62 mob.: 06 1399 5075
email: penningmeester@voedselbanknaardenbussum.nl
Namens de gezinnen die klant zijn bij de Voedselbank danken wij u hartelijk voor
uw steun!

www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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