Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 11 maart 2018
4e zondag van de 40-dagentijd

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg
Orgel: Ike Wolters
Zang: Job Hubatka, bariton

Orgelspel: Fantasia c-moll BWV 537a - J.S. Bach (1685-1750)
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 het donker niet uit de weg gaat maar met ons deelt,
G: die ons verrast met licht, telkens weer.
O: Goede God, uw Naam in veelvoud omringt ons,
G: u roept ons op van steen tot brood en vis te worden.
O: Wij prijzen uw Naam: Vader, Moeder van ons leven.
G: AMEN
Psalm 122 vers 1 en 2 (t. Muus Jacobse, m. Genève 1551)
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Allen gaan zitten
Kyriegebed 3x beantwoord met lied 296 refrein (t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel)

Lied 837 vers 1 solo, vers 2 allen, vers 3 solo, vers 4 allen
(t. Emiel Liedgren, vert. Gert Landman, m. Ludvig Mathias Lindeman)

De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
40-dagentijdproject van de kindernevendienst: 'Ik zorg voor jou’
Zingen van het projectlied: ‘Ik zal er zijn voor jou’ (t. Hanna Lam, m. Barbara Zwaal)
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing: Jozua 4: 1-7, 19-24
Lied 823 vers 1 allen, vers 2 solo, vers 5 allen
(t. Jan Wit, m. Evangelische Gezangen 1806)

Lezing: Johannes 6:1-15
Solo door Job Hubatka: “Les écritures” - een Franse hertaling van Liedboek 556
(t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens) door ds. Maryse Hegeman.
Les écritures, toute prophétie,
la sainte loi, qui dit où nous en sommes,
sur le chemin, qui prend le fils de l'homme
toute parole sera accomplie.
Sur ce chemin Jérusalem l'attend.
Cité de Dieu, un jour tu es en fête:
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Jésus ton roi, pourtant tu le rejettes
l'homme de Dieu, le serviteur souffrant.
Fils de David, Jésus notre Seigneur.
Toi qui souffris en portant nos offenses
Tu allumas un feu de l'espérance
Nous t'adorons ô Christ libérateur.
(Vertaling van de bewerking)
De Schriften en alle profeten
de heilige wet die ons zegt waar we zijn,
op de weg die de zoon van de mensen neemt
zal elk woord worden vervuld.
Op die weg wacht hem Jerusalem.
Stad Gods, één dag is het feest.
Is Jezus de koning, en toch verwerp je hem
de man van God, de knecht die lijdt.
Davids zoon, Jezus onze Heer,
U die leed door onze zonden te dragen
U ontstak het vuur van hoop.
Wij eren U, o Christus de bevrijder.
Verkondiging
Orgelspel: Concerto g-moll

Adagio - M. Camidge (1758-1844)

Lied 534 vers 1, 2, 3 en 4 (t. Henk Jongerius, m. Edward Miller)

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst en kinderopvang
Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
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Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Solo door Job Hubatka: recitatief “Am Abend da es kühle war” (uit de
Mattheus Passion van J.S. Bach)
Am Abend, da es kühle war,
ward Adams Fallen offenbar;
Am Abend drücket ihn der
Heiland nieder.
Am Abend kam die Taube wieder und
trug ein Ölblatt in dem Munde.
O schöne Zeit ! O Abendstunde !
Der Friedensschluß ist nun mit Gott
gemacht,
Denn Jesus hat sein Kreuz vollbracht.
Sein Leichnam kommt zur Ruh,
Ach ! liebe Seele, bitte du,
Geh, lasse dir den toten Jesum schenken,
O heilsames o köstlich's Angedenken !

's Avonds, toen het koel was,
Werd de zondeval van
Adam openbaar;
's Avonds buigt zich de
verlosser neer.
's Avonds keerde de duif terug, en
bracht een olijftak mee.
O schone tijd, o avondstond.
De vrede is nu met God gesloten,
want Jezus heeft zijn werk volbracht.
Zijn lichaam komt tot rust,
ach, lieve ziel, ik smeek je,
ga, laat u de dode Jezus schenken,
O heilzaam, o kostbaar aandenken.

Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Slotlied 871 vers 1, 2, 3 en 4 (t. Isaac Watts, vert. Jan Willem Schulte Nordholt,
m. Psalmodia Evangelica 1780)

Zegen
Allen: AMEN
Orgelspel: Fuga c-moll BWV 537b - J.S. Bach (1685-1750)
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en
limonade met elkaar te drinken. U bent van harte uitgenodigd.
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Na de dienst van 18 maart zal er gelegenheid zijn paasgroeten te schrijven. De
groet, wens of bemoediging zal verstuurd worden naar Nederlandse
gevangenen en naar mensenrechtenorganisaties en -activisten. Amnesty
International levert hiervoor de adressen. U krijgt die dag ook informatie over
de verzending. Houdt u een momentje vrij na de dienst van 18 maart?
De diaconie
Uitgangscollecte: 40 dagentijd collecte. Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat.
Kerken Almere runnen een sociale supermarkt.
Vanavond
RK. Sint Vituskerk – 19.30 uur - Vesper
Voorganger: ds. Tanja Viveen-Molenaar
m.m.v. het Sint Vituskoor
Activiteiten deze week
Dinsdagmorgen 13 maart 2018
Studiekring over actuele theologische onderwerpen
o.l.v. ds. Lennart Heuvelman
Tijd & locatie: 10.00-11.30 uur, Annacentrum, st Annastraat 5, Naarden
Donderdagmiddag 15 maart 2018
Bijeenkomst CCIV
Thema: Het menselijke in het dier
o.l.v. Frans Engelsma
Tijd & locatie: 14.00 uur, Apostolische Genootschap, Meulewiekenlaan 49,
Bussum
Donderdagavond 15 maart 2018
Gesprekskring 30-45 jaar 'Zijn & Zin, betekenisvol leven"
o.l.v. ds. Lennart Heuvelman
Komende zondag
18 maart 2018 5e zondag van de 40 dagentijd Doopdienst
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman
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18 maart 2018 Vesper
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur
Voorganger: mw. A. Schilder-Verhoef
m.m.v. 2 solisten en 2 klarinetspelers
Ziekte ds. Lindenburg
Op doktersadvies werkt ds. Lindenburg de komende weken niet meer dan 3 uur
per werkdag. Deze tijd wordt vooral besteed aan de voorbereiding en uitvoering
van diensten.

www.pkn-naarden.nl Facebook: protestantsegemeentenaarden
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