Grote Kerk Naarden
Zondag 23 april 2017
2e zondag van Pasen

Voorganger: ds. Véronique Lindenburg
Orgel: Wybe Kooijmans

Orgelspel
Allen worden enkele minuten voor aanvang van de dienst stil
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: God, u hebt zich naar ons toegekeerd G: dat wij leven, met hart en ziel aan u verbonden.
O: U kent en roept ons G: dat wij antwoorden uit liefde, tot vrede voor de wereld.
O: U komt ons dagelijks tegemoet G: dat wij uw weg gaan, steeds weer als nieuw. AMEN
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Lied/Psalm 90a vers 1, 3, 4 en 6 (t. I. Watts, vert. E.L. Smelik, m. Supplement to the New
Version 1708)

3 Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

4 En duizend jaar gaan als de dag
van gisteren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.

6 O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!
Allen gaan zitten
Kyriëgebed
Beantwoord met 301g (m. J Berthier, Taizé)

Het Kyriegebed wordt besloten met een lofspreuk
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Lied 218 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (t. G. Landman, m. M.G. Schneider)

2 Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

3 Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

4 Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor
vreemden
die ik tegenkom.

5 Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag

Lezing: Genesis 8
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Lied 207 vers 1, 2, 3 en 4 (t. J. Zwick, vert. A. den Besten, m. J. Walter)

2 O Christus, schone morgenster,
wees met uw gunst ons hart niet ver;
steek al uw lichten in ons aan,
dan kan uw heil ons niet ontgaan.
3 Drijf uit, o licht, wat duister is,
behoed ons hart voor ergernis,
voor blindheid en voor schand' en schuld;
houd niet uw glans voor ons verhuld,
4 opdat wij wand'len als bij dag
en, kome wat er komen mag,
staan vast in het geloof, o Heer,
van U verlaten nimmermeer.
Lezing: Johannes 20:19-23
Lied: 701 vers 1, 2, 3 en 4 (t. J. Bell en G. Maule, vert. J. Ribbers, m. J. Bell)
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2 Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.
3 Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.
4 Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.
Verkondiging
Orgelspel
Lied 642 vers 1, 2, 4, 5 en 8 (t. Novalis, vert. A. den Besten, m. J. Crüger)
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2 Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

4 Ten onder ging de sterke dood,
ten onder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

5 De donkere weg die Hij betrad
komt uit in ’t hemelrijk,
en wie Hem volgen op dat pad,
worden aan Hem gelijk.

8 ’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader (allen)
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.
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Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Heenzending en zegen
Allen gaan staan
Lied 655 vers 1, 2, 3 en 5 (t. W. Barnard, m. F. Mehrtens)

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3 Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Zegen met gezongen Amen
Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade
te drinken. U bent van harte uitgenodigd.
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Uitgangscollecte:
Jeugdwerk (JOP) ‘Met Pasen werd Hij toch geboren in een kribbe, of wacht… ging
Hij toen niet dood?’ ‘Dood is dood, hierna is het voorbij.’ Volgens Chantal,
werkzaam bij JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, is dit hoe veel
jongeren tegen Pasen aankijken. Jongeren hebben recht op dit verhaal Chantal
helpt kerken om de betekenis van Pasen opnieuw uit te leggen aan jongeren. Als
catecheet weet ze hoe jongeren die niks weten van geloven opeens getriggerd
kunnen worden door verhalen uit de Bijbel. Chantal: “Jongeren hebben het recht
om de kracht van Pasen te ontdekken. Ze moeten horen dat er een God is die hen
liefheeft en die er voor hen wil zijn.” Daar maken Chantal en JOP zich sterk voor!
Helpt u mee?
Komende zondag:
30 april 2017
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. P. Verhoef

www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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