Grote of Sint Vituskerk Naarden
29 april 2018, zondag Cantate

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg
Orgel: Wybe Kooijmans
Met medewerking van de Naarder cantorij onder leiding van Ike Wolters
Orgelspel: Wer nun den lieben Gott Lässt walten BWV 647
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst
Voorbereiding
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van het licht op de tafel terwijl de cantorij zingt:
Zoek de stilte, vind de ruimte in ons overvol bestaan,
waar de hoop een plaats kan vinden, wij bevrijd naar binnen gaan:
wis de chaos en de wirwar, wis de ogen, om te zien
wat van waarde is en kostbaar, wat tot onze vrede dient.
(t. Sytze de Vries naar Shirley Erenan Murray, volksmelodie uit Lewis)

Allen gaan staan
Bemoediging
Gezongen drempelgebed lied 295
Psalm 98 vers 1 en 3
Allen gaan zitten
Kyriëgebed met acclamatie 301h

Lied 869 vers 1, 3 en 6
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De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
Gesprekje met de kinderen van de kindernevendienst
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing: Deuteronomium 4:32–40
Cantorij zingt “Cantate Domino”
Lezing: Johannes 15:1–8
Lied 653 vers 1 allen, vers 2 cantorij vers 5 en 7 allen

Verkondiging
Orgelspel: Voluntary in D
Lied 969 vers 1 en 2
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel: Gavotte -

Viering maaltijd van de Heer
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Gezongen tafelgebed “Die naar mens’lijke gewoonte”
Solo (cantrix):
Die naar menselijke gewoonte met een eigen naam genoemd werd
toen hij in een ver verleden werd geboren, ver van hier,
Cantorij:
die genoemd werd: Jesjoe Jezus, zoon van Jozef, zoon van David,
zoon van Jesse, zoon van Juda, zoon van Jacob, zoon van Abram,
zoon van Adam, zoon van mensen, die ook zoon van God genoemd wordt,
heiland, visioen van vrede, licht der wereld, weg ten leven,
Allen:
levend brood en ware wijnstok die, geliefd en onbegrepen,
werd bewaard in taal en teken als een eeuwenoud geheim,
als een wachtwoord doorgegeven, als een vreemd vertrouwd verhaal,
die een naam in mijn geheugen, die de stem van mijn geweten,
Allen:
die mijn waarheid is geworden, Hem gedenk ik hier en noem ik
als een dode die niet dood is, als een levende geliefde,
die gekozen heeft te leven voor de armsten van de armen,
helpman, reisgenoot en broeder voor de allerminste mensen,
Allen:
die ten dage dat hij rondging door de dorpen van zijn landstreek,
mensen aantrok en bezielde, hen verzoende met elkaar,
die niet steil en ongenaakbaar, niet hooghartig als een heerser,
maar in knechtsgestalte leefde, die zijn leven voor zijn vrienden
Solo (cantrix):
prijsgaf, door een vriend verraden, die getergd tot op het kruis,
voor zijn vijand heeft gebeden, die van God en mens verlaten,
is gestorven als een slaaf.
Voorganger:
die de avond voor zijn lijden
brood genomen heeft en gebroken,
die U dankte en het deelde
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en gezegd heeft tot zijn vrienden:
Neemt en eet, dit is mijn lichaam,
doet dit om mij te gedenken.
Evenzo nam hij de beker,
heeft opnieuw U dankgezegd,
liet hem rondgaan om te delen,
heeft gezegend en gesproken:
Neemt en drinkt uit deze beker met mijn bloed,
voor u vergoten tot vergeving van uw zonden,
als je drinkt, denk dan aan mij.
Cantorij:
die gestrooid is in de akker als het kleinste van de zaden,
die daar wacht een lange winter in de stilte van de dood,
die als graan geoogst zal worden, die als brood gedeeld wil worden,
om in mensen mens te worden, die verborgen in zijn God,
Allen:
onze vrede is geworden, onze ziel tot rust gekomen,
die ons groet vanuit zijn verte, die ons aankijkt van dichtbij,
als een kind, een vriend, een ander, hem gedenk ik hier, hem noem ik,
en beveel hem bij je aan als je levende geliefde,
Solo (cantrix):
als een mens die naast je is.
Voorbeden en Stil gebed
Onze Vader
Vredewens
Nodiging
Tijdens delen brood en wijn zingt de cantorij lied 900 “Nada te turbe”
vertaling: Laat niets je verontrusten of wanhopig maken, wie zich aan God
vasthoudt komt niets tekort, God alleen is genoeg.
Dankgebed
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Wegzending
Allen gaan staan
Lied 655 vers 1, 2, 3 en 5
Zegen
Allen: AMEN
Orgelspel: Preludium in C BWV 545
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: Stichting Exodus-Utrecht
Een nieuwe kans voor ex-gedetineerden
Exodus Nederland is de grootste landelijke nazorgorganisatie die met
professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan exgedetineerden
en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de
criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de
elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus
vrijwilligersnetwerk.
Beschermd/begeleid wonen We vinden het belangrijk dat onze cliënten goed
met elkaar leren omgaan en leren van elkaar. Exodus Utrecht biedt daarom een
groepsprogramma, maar kijkt tegelijk naar de persoonlijke vragen en
omstandigheden van de cliënten.
Voor cliënten van 18 tot 24 jaar is er een apart programma met een eigen
groepsavond, gezamenlijk eten en regelmatig (buiten) activiteiten.
Wat Exodus Utrecht uniek maakt is dat de stichting beschikt over verschillende
panden met verschillende vormen van woonbegeleiding: van 24uursbegeleiding tot begeleiding op afstand.
Komende zondag
6 mei 2018 Producten collecte voor de voedselbank
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg

www.pkn-naarden.nl Facebook: protestantsegemeentenaarden
5

