Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 4 februari 2018
Minikerkendag

Onder leiding van: ds. Heleen van Beelen (Protestantse wijkgemeente),
Jan Langendorff (St. Jozef Parochie), ds. Annegreet van der Wijk (Doopsgezinde
Gemeente),
Orgel: Wybe Kooijmans
Met medewerking van de Naarder cantorij o.l.v. Ike Wolters
Orgelspel
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:
(t. Sytze de Vries/m. Thomas Clark uit Liefste lied van overzee)

Allen gaan staan
Bemoediging
Voorganger: God van het verleden die onze vader en onze moeder zijt
Allen: Wij zijn gekomen om u te danken
V: God van de toekomst die ons altijd voorgaat
A: Wij zijn gekomen om u te vertrouwen
V: God van hier en nu hier in ons midden
A: Wij zijn gekomen om aangeraakt te worden door u
V: God van leven buiten ons en in ons
A: Wij zijn hier gekomen om vanuit uw liefde op weg te gaan
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Drempelgebed
Lied 212 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (t.Paul Gerhardt, vert. Sytze de Vries, m. Johann Crüger)
Allen gaan zitten
Uitleg Gloria zang: verdeling in groepen
Kyrie gebed en gezongen kyrie lied 301 a (m. orthodox)
Eerste allen, tweede cantorij, derde allen
Allen gaan staan

Glorialied 309a (3x) (t. en m. Peru,)
Voorzang Cantorij
Allen gaan zitten
De Schriften
Gesprekje met de kinderen van de kindernevendienst,
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing Marcus 1:29-38
Lied 391 vers 1, 2, 3 en 4 (t. Huub Oostershuis, m. Bernard Huijbers)
Overweging: ‘Aangeraakt worden’
Lied 257 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (t. en m. Malawi, Tom Colvin, vert. Andries Govaart)
Voorzang afgewisseld cantorij en cantor
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Overweging ‘Aangeraakt op weg’
Stilte
‘Op weg’
Liedboek 802 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (t. Jan Wit, m. Israëlisch volkslied)

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst en kinderopvang
Gebeden en Gaven
Vredegroet
Cantorij zingt

'Verleih uns Frieden'

(F. Mendelssohn-Bartoldy)

Dank- en Voorbeden met acclamatie Lied 368c (m. Wim Kloppenburg)

Stil gebed, Onze Vader (oecumenische Onze Vader)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
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 eeuwigheid. Amen.
Inzameling van gaven:
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Werelddiaconaat Visserijslaven in Ghana naar huis
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het
Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine
eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere
delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo
groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van
hun slavenmeesters.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk
op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en
onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.
Helpt u ook mee? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. Werelddiaconaat februari.
Orgelspel
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Zegenbede
Lied 425 1e keer cantorij, 2e keer allen (t. Rikkert Zuiderveld/m. Volksmelodie uit
Wales)

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: Bestemd voor de Protestantse Gemeente te Naarden voor de
kosten van deze oecumenische viering.
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