Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 25 juni 2017

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Organist: Wybe Kooijmans
Muzikale medewerking door Mariette Anceaux, hobo

Muziek: Sonate in C (4 delen)- J.B. Loeillet
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: 87 vers 1, 3 en 4 (t. Willem Barnard en Muus Jacobse, m. Genève 1562)

3 God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kinderen dragen.
4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’.
Allen gaan zitten
Kyriëgebed
Na het ‘zo bidden wij’, antwoordt de gemeente:
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Gloria: Lied 655 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens)

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3 Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

De Schriften
Groet
V:
A:

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

Gebed van de zondag
De kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing uit het Oude Testament: Jeremia 20: 7-13
Muziek: Andantino, Pergolesi/Barbirolli
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Evangelielezing: Matteüs 10: 16-33
Lied 362 vers 1, 2 en 3 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers)

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
3 Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
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Verkondiging
Muziek: Larghetto voor hobo en strijkers, J. Wagenaar
Tijdens het naspel komen de kinderen terug uit de nevendienst en kinderopvang
Gebeden en gaven
Uit de gemeente
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden ‘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, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid.
Amen.
Inzameling van gaven: 1 Diaconie 2. Kerk
Muziek: Largo & Allegro, Pergolesi/Barbirolli

Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Slotlied: 723 vers 1 en 2 (t. Jan Wit, m. Straatsburg 1539)
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2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.

Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Zegen, met gezongen ‘Amen’
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Muziek: Allegro, Pergolesi/Barbirolli
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:
Dovenpastoraat Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is een
samenwerkingsverband van de Christelijke Gereformeerde kerken, de
Protestantse Kerk in Nederland en de Nederlands Gereformeerde Kerken. De basis
van deze samenwerking is de Bijbel en daarop gebaseerd: de gereformeerde
belijdenis. Wat doet het Interkerkelijk Dovenpastoraat? Zorgen voor pastoraat aan
doven. Iedere dove is welkom en kan een beroep doen op ons. Zo kunnen
contacten groeien met gemeenschappen van christelijke doven.
Over heel Nederland is een netwerk van Interkerkelijke Commissies (I.C.'s). Deze
IC's organiseren kerkelijke activiteiten voor dove mensen. Bijna overal in
Nederland is er zo'n I.C. De I.C.'s organiseren aangepaste kerkdiensten,
bijbelkringen, gemeenteavonden, bijbellessen, enz. Ook zorgen zij ervoor dat
kerkelijke doven bezoek kunnen krijgen. En er worden contacten onderhouden
met de plaatselijke kerken, waar de doven lid zijn. Want de verantwoordelijkheid
voor dove leden blijft bij de plaatselijke kerk. Het Interkerkelijk Dovenpastoraat is
hulpdienst aan de kerken.
Activiteiten deze week:
Donderdagavond 29 juni 2017
Gesprekskring Film & Religie
o.l.v. Ds Lennart Heuvelman
Tijd & Locatie: vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie en thee, de film begint om
20.00 uur, Annacentrum, St. Annastraat 5
Belangstellenden dienen zich aan te melden via email l.j.t.heuvelman@gmail.com
Komende zondag
2 juli 2017
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur Viering Heilig Avondmaal
met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Rebel
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg

www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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