Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 4 maart 2018
3e zondag van de veertigdagentijd,
'Oculi'
Voorganger: 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.
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: 25 vers 7 en 10 (t. Willem Barnard en Muus Jacobse, m. Genève 1551)
Allen gaan zitten
Kyriegebed, afgesloten met lied 547 vers 1, 2, 4 en 5 (t. Willem Barnard, m. Ignace de
Sutter)

De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
40-dagentijdproject van de kindernevendienst: 'Ik zorg voor jou’
Deze zondag: ‘Bij mij kun je thuis zijn’
Zingen van het projectlied: ‘Ik zal er zijn voor jou’ (t. Hanna Lam, m. Barbara Zwaal)
De kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing uit het Oude Testament: Exodus 17: 1-17
Lied 605 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (t. Inge Lievaart, m. Willem Vogel)
Lezing uit het evangelie: Johannes 2: 13-22
Lied 187 vers 1, 2, 3 en 4 (t. René van Loenen, m. Yme van der Valk)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 543 vers 1, 2 en 3 (t. Gabriël Smit,
m. Herman Strategier)

De kinderen komen terug uit de nevendienst en kinderopvang
Gebeden en gaven
Uit de gemeente
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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
Orgelspel
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Slotlied 556 vers 1, 4 en 5 (t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens)
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: 40 dagentijd collecte. Voorjaarszending Papoea.
Sterke vrouwen opleiden op Papoea.
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en
volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar
vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks
opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen
leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over
gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve
rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij
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geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. Met deze collecte steunt u
het zendingswerk van Kerk in Actie zoals P3W in West-Papoea. Van harte
aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.
Vanavond 4 maart 2018
Vesperdienst Grote of Sint Vituskerk –19.30 uur
Voorganger ds. L.J.Th. Heuvelman
met medewerking van vocaal ensemble Fioretto o.l.v. Thijs Kramer
Activiteiten deze week
Woensdagmorgen 7 maart 2018
Gesprekskring Ravelijn
Oecumenische gespreksgroep o.l.v. ds. Heuvelman
Tijd: 10.30-11.30 uur, inloop vanaf 10.00 uur
Locatie: ontmoetingsruimte van de Ravelijn, Graaf Lodewijklaan
Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom! Graag even aanmelden bij
ds. Heuvelman, tel 06-42363367
Komende zondag
11 maart 2018 4e zondag van de 40 dagentijd
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. Véronique Lindenburg
m.m.v. Job Hubatka, bariton
11 maart 2018 Vesper
RK. Sint Vituskerk – 19.30 uur
Voorganger: ds. Tanja Viveen-Molenaar
m.m.v. het Sint Vituskoor
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