Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 15 april 2018
‘1, 2, 3 – dienst’
(1 voorganger, 2 organisten, 3 orgels)
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Organisten: Wybe Kooijmans en Ike Wolters

Orgelspel: 1e Concierto de dos organos
Stilte, 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:
G:
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,
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.
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Introïtuspsalm 67 vers 1 en 3
Allen gaan zitten
Kyriegebed
Na het ‘zo bidden wij’, antwoordt de gemeente
Glorialied 713 vers 1, 2 en 5
De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
Gesprek met de kinderen van de nevendienst
De kinderen gaan naar nevendienst
Lezing uit het Oude Testament: Micha 4: 1-5
Lied 1013 vers 1, 2, 3 en 4
Lezing uit het Evangelie: Johannes 21: 15-24
Lied 649 vers 1, 3, 5 en 6
Verkondiging
Orgelspel: uit 4e Concerto 'Affectuoso- Andante non Largo'
Lied 941 vers 1, 2 en 4
Tijdens het naspel komen de kinderen terug uit de nevendienst
Gebeden en gaven
Uit de gemeente
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel: Sonata D-dur
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Slotlied 657 vers 1, 3 en 4
Zegen, met gezongen ‘Amen’
Orgelspel: Kleines Flötenkonzert
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: Voedselbank Naarden, Bussum en Hilversumse Meent
Open-Gemeentemiddag
Vanmiddag is er een Open gemeentemiddag in het koor van de Grote Kerk, met als
gast theoloog en psycholoog én Theoloog des Vaderlands: Claartje Kruijff
U bent van harte uitgenodigd!
Om 16:00 uur verwelkomen wij u graag met koffie en thee. Om 16:30 zal
Claartje Kruijff een inleiding houden met als titel ‘Op zoek naar betekenisvol leven’.
Aansluitend is er tot 18:00 uur tijd voor een ontmoeting met een hapje en een
drankje.
Activiteiten deze week
Dinsdagavond 17 april 2018
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 bijzondere meditatie-oefening meemaken, stuur dan een mail
aan paul.eykenduyn@xs4all.nl
Komende zondag
22 april 2018
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
m.m.v. Kamerkoor Capricciata o.l.v. Robert van der Vinne
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www.pkn-naarden.nl Facebook: protestantsegemeentenaarden
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