Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 20 augustus 2017
9e zondag van de zomer

Voorganger: Ds. A. Sneep uit Amstelveen
Orgel: 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: Onze hulp is in de naam van de Heer,
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft,
O: De Heer zij met u,
G: Ook met u zij de Heer,
O: Heer God, vergeef ons al wat wij misdeden
G: En doe ons weer in vrede leven.
AMEN.
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Aanvangspsalm Lied 65 vers 1, 2 en 3 (t. Willem Barnard, m. Straatsburg 1545/Lyon
1547/ Genéve 1551)

2 Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

3 Gij antwoordt met geduchte daden,
Gij treedt voor ons in ’t krijt.
God van ons heil, Gij gaat te rade
met uw gerechtigheid.
O Gij vertrouwen aller landen
die ver gelegen zijn,
Gij houdt het oordeel in uw handen,
de aarde is uw domein.
Allen gaan zitten
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Kyriegebed
Lied 105 vers 1 en 3 (t. Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit, m. Genéve 1562)

3 God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.
De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Openingsgebed
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Lezing: Jozua 24: 1-2a 15-18
Lied 906 vers 1, 2 en 3 (t. Gerhard Tersteegen, vert. Jan Willem Schulte Nordholt, m.
Joachim Neander)

2 God is tegenwoordig,
die in ’t licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter
ere
al de hoge hemelsferen.
Laat o Heer, / U ter eer,
ons lied ook U prijzen,
lof en dank bewijzen.

3 Gaarne laat ik varen
alle ijdelheden,
alle aardse vreugd en vrede.
Wil en wens begeeft mij,
ziel en lijf en leven
zij geheel aan U gegeven.
Ja Gij zijt / voor altijd
onze God en Here.
U zij lof en ere.

lezing Johannes 6: 60–69

4

Lied 531 vers 1, 2 en 3 (t. Ad den Besten, m. Frits Mehrtens)

2 Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘’k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze’, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3 Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, – het eeuwig leven.

Verkondiging
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Lied 836 vers 1, 2 en 5 (t. John Greenleaf Whittier, vert. Jan Willem Schulte Nordholt,
m. Charles Hubert H. Parry)

2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.
5 Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart,
o stille stem in ’t hart.
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Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader (allen)
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Slotlied 391 vers 1, 2 en 4 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers)

Refrein
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2 gaf aan blinden het gezicht,
de nacht heeft Hij verdreven,
gaf doden weer het leven –
waar Hij voorbijging werd het licht.
Refrein

4 En alwie Jezus’ naam belijdt
zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd.
Refrein

Heenzending en zegen
Aansluitend zingen allen ‘Amen’
Orgelspel
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of
limonade te drinken. U bent van harte uitgenodigd!
Uitgangscollecte: St. Voedselbank Naarden-Bussum, Hilversumse Meent

Komende zondag:
27 augustus
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg

www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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