Witte Kerk Naarden
Zondag 19 november 2017
Dienst van Schrift en Tafel
Predikant: ds. L.J.Th. Heuvelman
Organist: Wybe Kooijmans

Orgelspel
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.
Heilige God, heb geduld met ons gebrek aan daadkracht.
Vergeef ons de grote woorden die wij niet waarmaken.
Spreek dan uw woord over de wereld uit.
Kom met uw rijk in ons midden.
Wek geloof in onze harten.
Geef ons een oog en een hart
voor uw tekenen door alle vreugde en geluk,
verdriet en lijden heen,
dag in, dag uit.
Amen.
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Aanvangspsalm 84 vers 1 en 2 (t. Jan Wit, m. Genève 1562)
Allen gaan zitten
Kyriegebed
Telkens na het ‘zo bidden wij’ door de gemeente beantwoordt met:

Glorialied 713 vers 1, 2, 3 en 5 (t. Willem Barnard, m. Willem Vogel)

Dienst van het Woord
Groet
V:
A:

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

Gebed van de zondag
De kinderen mogen naar de nevendienst gaan
Lezing uit het Oude Testament: Spreuken 31: 10-29
Gezang 846 vers 1, 2 en 6 (t. Jan Wit, m. Tera de Marez Oyens)

Evangelielezing: Mattheüs 13: 34-35 en 44-46
Gezang 664 vers 1, 2 en 3 (t. Willem Barnard, m. Theo Cockx)
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Verkondiging
Gezang 974 vers 1, 2 en 5 (t. Sytze de Vries, m. Wim ter Burg)

De kinderen komen terug uit de nevendienst en kinderopvang
Gebeden en gaven
Uit de gemeente
Gebeden, stil gebed
Inzameling van de gaven
Orgelspel
Maaltijd van de Heer
V:
G:
V:
G:
V:
G:

De Heer zal bij u zijn
de Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart!
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God!
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Ja waarlijk,
U moeten wij dank brengen,
HEER onze God,
overal en altijd
door Jezus Christus, onze Heer.
Want Gij zijt onze bondgenoot
op leven en dood;
Gij hebt ons geroepen
om als Uw volk op weg te gaan
door water en woestijn
naar het land van Uw belofte;
Uw woord wijst ons de weg,
Uw Geest houdt ons in leven.
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Daarom, Heer onze God,
hebben wij het hart
om samen met allen,
die Uw roepen hebben gehoord
en Uw weg zijn gegaan,
onze stem te verheffen
tegen al wat U onteert,
tegen al wat ons bedreigt
Daarom, HEER onze God,
voegen wij ons in het grote koor
van allen, die U eren en dienen,
en zingen wij van ganser harte U toe:
Sanctus en Benedictus (Gezang 404e, t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel)
Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Hij, die komt in Uw naam,
Jezus Uw Zoon,
want Hij heeft ons de weg gewezen
en is ons allen voorgegaan
door de nacht van onze duisternis
naar de morgen van Uw licht;
Hij is U getrouw gebleven
en Hij heeft ons liefgehad
tot het bittere einde.
En toen Hij gekruisigd werd
als de minste der mensen,
hebt Gij Hem opgewekt uit de doden
als eerste van ons allen
en Hem de Naam gegeven boven alle naam.
Gezegend is Hij, onze Heer,
in de nacht van de overlevering
heeft Hij een brood heeft genomen,
de dankzegging uitgesproken,
het brood gebroken
en aan zijn discipelen gegeven
en gezegd:
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"Neemt en eet, dit is mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt;
doet dit tot mijn gedachtenis."
En op dezelfde wijze heeft Hij een beker genomen,
de dankzegging uitgesproken,
de beker rondgegeven en gezegd:
"Drinkt allen hieruit;
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis."
En nu wij hier bijeen zijn
om zijn dood te gedenken,
zijn opstanding te belijden,
zijn toekomst te vieren,
bidden wij U, Heer:
Zend Uw Geest in ons midden
en voeg ons allen tezamen
tot een leven gemeente,
die U eert en dient,
en recht doet aan de mensen,
die hoopvol Uw dag tegemoet gaat.
Gezegend zijt Gij, o God,
nu en alle dagen,
en in uw rijk, dat komt,
door Jezus Christus, Onze Heer.
G: Amen.
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel,
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
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maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid.
Amen.
Agnus Dei
(Gezang 408e, t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel)
Vredeswens
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging
Allen gaan staan
Slotlied 704 vers 1, 2 en 3 (t. Martin Rinckart, vert. Jan Wit, m. Johann Crüger)
Zegen, met gezongen ‘Amen’
Orgelspel
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: Werelddiaconaat
Zaaigoed en bijenkorf voor Zuid-Soedanese vrouwen.
Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere
levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak
uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden
veel vrouwen onder discriminatie en armoede. Om hun inkomen te vergroten,
volgen de meest kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van het ERP
(Environmental Rehabilitation Program), partner van Kerk in Actie. Dit jaar leren
bovendien honderd vrouwen hoe ze bijen kunnen houden en honing kunnen
verwerken. Door de oogst en de honing te verkopen, verdienen ze wat extra voor
hun gezin. Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.

6

Activiteiten deze week:
Maandagavond 20 november 2017
Meditatie Houd je van actieve spiritualiteit?!
o.l.v. Paul Eykenduyn
Tijd & locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15
Voor meer informatie, zie de website
Dinsdagmorgen 21 november 2017
Studiekring over actuele theologische onderwerpen
o.l.v. ds. Lennart Heuvelman
Tijd & locatie: 10.00-11.30 uur, Annacentrum, st Annastraat 5, Naarden
Dinsdagmiddag 21 november 2017
Gespreksmiddag voor ouderen
Thema Adventsverhalen in de Westerse kunst
o.l.v. Wim Dooge
Tijd & locatie: vanaf 14.15 uur, Kapel van de Antoniushof, Lange Heul 32, Bussum
Woensdagavond 22 november 2017
Bijeenkomst CCIV
Thema: Was de "Barmhartige Samaritaan" echt een nette vent? (3e tevens laatste
serie van 3)
o.l.v. Peter Korver en Jan van Hooff
Tijd & Locatie: 20.00 uur, Spieghelkerk, Nieuwe 's Gravelandseweg 34 te Bussum
Aanmelden gaarne vooraf via de website, http://www.cciv.nl/cursussen/
Donderdagmorgen 9 november 2017
De Veste-viering
Tijd: 10.00 – 11.00 uur inclusief koffiedrinken.
Bewoners van De Veste en de aanpalende gebouwen zijn hartelijk welkom. Bent
u buurtbewoner en wilt u hierbij zijn? Neem s.v.p. even contact met ons op.
vclindenburg@gmail.com
Komende zondag
26 november 2017 Eeuwigheidszondag
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
www.pkn-naarden.nl

Facebook: protestantsegemeentenaarden
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