Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 22 april 2018,
4e zondag van Pasen, ‘Jubilate’.
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Organist: Wybe Kooijmans
Muzikale medewerking door Kamerkoor Capricciata, o.l.v. Robert van der Vinne
Orgelspel: Allegretto Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst
Voorbereiding
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van het licht op de tafel,
terwijl Capricciata zingt: ‘Locus Iste’
Vertaling: Deze plaats is door God gemaakt tot een onschatbaar heiligdom, Hij is onberispelijk.

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 66 vers 1 en 7
Allen gaan zitten
Kyriegebed, beëindigd door Capricciata:
Kyrie uit de Missa Tempora Qudragesimae

Glorialied 302 vers 1 en 4

De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
Gesprek met de kinderen van de nevendienst
De kinderen gaan naar nevendienst
Lezing uit het Oude Testament: Ezechiël 34: 1-10
Lied 23c vers 1, 2, 3, 4 en 5

Lezing uit het Evangelie: Johannes 10: 11-16
Lied 651 vers 1, 3, 5, 6 en 7
Verkondiging
Stilte
Capricciata zingt: Deel vier uit ‘Ein Deutsches Requiem’
‘Wie lieblich sind deine Wohnungen’ gebaseerd op Psalm 84)
De kinderen komen terug uit de nevendienst en kinderopvang
Gebeden en gaven
Uit de gemeente
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Als afsluiting van de gebeden zingt Capricciata een gezongen Onze Vader:
‘Notre Père’
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel: Bewerking van lied 650 - R. van Mazijk
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Slotlied 650 vers 1, 2, 3, 4 en 6

Zegen, met gezongen ‘Amen’
Orgelspel: Sinfonia uit 'Solomon' 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: Eredienst en kerkmuziek.
Zingen en bidden op de adem van de getijden.
Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in
ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere
muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal
plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden
gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander.
Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen
meedoen in het morgengebed en het avondgebed. Het is een initiatief van een
gemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en
dagelijks Bijbelleest en bidt. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk
ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te
geven.
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Activiteiten deze week
Woensdagmiddag 25 april 2018
Bijeenkomst CCIV
Thema: Hoe we aan het credo komen
o.l.v. August Habets
Tijd & locatie: 14.00 uur, Sloep, Brinklaan 42 te Bussum
Donderdagavond 26 april
Naarderkring Een kring voor mensen van ± 40-60 jaar
o.l.v. Véronique Lindenburg
Tijd & locatie: 19.45 uur, Pastorie Koningin Wilhelminalaan 50
Nieuwe aanmeldingen zijn altijd welkom, graag aanmelden via
vclindenburg@gmail.com
Komende zondag
29 april 2018 Viering Heilig Avondmaal
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg
m.m.v. De Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters

www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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