Grote of Sint Vituskerk Naarden
3 juni 2018, 1e zondag na Trinitatis

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg
Orgel: Dirk Out
Met Michiel Meijer bas/bariton
Orgelspel: ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ BWV 645 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
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
O: U, rijke God, die uitdeelt zonder einde
G: aan ons, in onze armoede, onze nood.
O: U die ons afdwalen niet moe wordt,
G: dat wij u tegemoet gaan!
O: U geeft zich aan ons, wij behoren u toe.
G: Dat wij uw liefde ontvangen en ervan uitdelen.
O: Wij prijzen uw Naam: Vader, Moeder van ons leven.
G: AMEN
Psalm 63 vers 1 en 3
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Allen gaan zitten
Kyriegebed met acclamatie - lied 301g
Gebed beëindigd met lofspreuk
Lied 704 vers 1, 2 en 3
De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Inleiding op lezingen en cantates
Zang: Basaria uit BWV 20,
Gott ist gerecht in seinen Werken: Auf kürze Sünden dieser Welt hat er so lange
Pein bestellt; ach wollte doch die Welt dies merken! Kurz ist die Zeit, der Tot
geschwind, bedenke dies, o Menschenkind!
Vertaling: God is rechtvaardig in zijn werken: Hij lijdt aan de zonden van deze
wereld; ach, dat de wereld dit toch merkte! Kort is de tijd, de dood komt snel,
bedenk dit toch, o mensenkind!
Lezing: 2 Korintiërs 4:6-11
Lied 667 vers 1, 3, 4 en 5
Lezing: Marcus 2:23-28
Lied 673 vers 1, 2 en 3
Verkondiging
Orgelspel
2

Lied 686 vers 1 en 3
Kinderen komen terug uit Kinderopvang en Kindernevendienst
Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Zang: Recitatief en basaria uit BWV 39
Der reiche Gott wirft seinen Überfluß
auf uns, die wir ohn ihn auch nicht den Odem haben.
Sein ist es, was wir sind;
er gibt nur den Genuß, doch nicht, daß uns allein
nur seine Schätze laben.
Sie sind der Probestein, wodurch er macht bekannt,
daß er der Armut auch die Notdurft ausgespendet,
als er mit milder Hand,
was jener nötig ist, uns reichlich zugewendet.
Wir sollen ihm für sein gelehntes Gut
die Zinse nicht in seine Scheuren bringen;
Barmherzigkeit, die auf dem Nächsten ruht,
kann mehr als alle Gab
ihm an das Herze dringen.
Vertaling:
De rijke God werpt ons zijn overvloed toe,
ons die zonder Hem niet eens kunnen ademen.
Hem behoren wij toe. Hij geeft ons slechts het genieten,
maar niet zo dat wij ons alleen aan zijn schatten tegoed doen.
Die zijn de test waardoor Hij bekend maakt
dat Hij in de armoede en de nood heeft uitgedeeld,
wanneer Hij ieder wat hij nodig heeft rijkelijk met milde hand heeft toebedeeld.
Wij moeten Hem voor zijn geleend goed de rente niet in schuren afleveren.
Barmhartigheid die bij de naaste terecht komt
raakt Hem meer dan alle offers in het hart.
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Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht;
denn solche Opfer gefallen Gott wohl.
Vertaling:
Vergeet niet goed te doen en uit te delen:
want zulke offers bevallen God goed.
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel

Wegzending en zegen
Allen gaan staan

Lied 722 vers 1, 2 en 3
Zegen
Allen: AMEN
Orgelspel: Preludium in G, BWV 541
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: Chr. Bibliotheek voor blinden en slechtzienden.
Het is een groot gemis wanneer gewoon lezen - door blindheid, slechtziendheid,
ouderdom of een chronische ziekte - niet of niet meer gaat. Gelukkig zijn er goede
oplossingen en kan iedereen blijven lezen met lectuur in passende leesvormen!
Zelfstandige bibliotheek De CBB is een zelfstandige en gespecialiseerde
bibliotheek die - als enige in Nederland – vanuit een christelijke
levensbeschouwing lectuur in passende leesvormen beschikbaar stelt voor
mensen met een leesbeperking. De CBB gaat uit van het principe dat een
leesbeperking geen enkele belemmering mag vormen om volwaardig deel te
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kunnen nemen aan het kerkelijk en maatschappelijk leven in al haar facetten. Alle
lectuur die voor zienden beschikbaar is, moet - voor zover daarvoor voldoende
financiële middelen zijn – ook toegankelijk zijn voor mensen met een
leesbeperking.
Christelijke lectuur De CBB heeft een grote collectie christelijke lectuur in
gesproken vorm op daisy cd-rom, in braille, in grootletter en digitaal. Deze
collectie bestaat uit o.a. de verschillende vertalingen van de Bijbel, bijbelse
(dag)boeken, liedbundels, psalmboeken, kranten en tijdschriften
Voor de muzikanten van vanochtend zie:
http://www.dirkout.nl/
http://www.michielmeijer.com/
Donderdag 7 juni weer een avond van de Naarder Kring. Van harte welkom als je
ongeveer tussen de 40-60 bent en met elkaar in contact wilt zijn. Deze keer
spreken we over de betekenis van Pinksteren voor ons leven. Welkom vanaf 19.45
uur bij ds. Véronique Lindenburg, Koningin Wilhelminalaan 50, Naarden. Wil je op
de hoogte gehouden worden van de Naarder Kring? Meld je voor de uitnodigingen
per mail aan op vclindenburg@gmail.com. Heb je behoeft aan speciale
voorzieningen, zoals een plank voor een rolstoel, laat het weten. Drink je geen
gewone thee of koffie - neem je eigen voorraadje mee, dat gebeurt vaker; andere
wensen? we houden er graag rekening mee.
Gemeente-avond
Zoektocht naar geïnspireerd leven
Onthoud de datum/Save the date
Woensdag 27 juni 2018, Witte Kerk 20.00-22.00 uur
Persoonlijke uitnodiging volgt.
Komende zondag
10 juni 2018
Grote of Sint Vituskerk - 10.00 uur
Voorganger: ds. P. Verhoeff uit Alkmaar
www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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