Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 23 juli 2017
de 6e zondag na Trinitatis

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Organist: Dirk Out

Orgelspel: Uit Symphony IV: Gavot van William Boyce (1710-1779)
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:
O:
G:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
U die trouw bent en blijft en ons omringt met uw liefde,
wijs ons de weg van trouw en liefde, dat wij die gaan.
Bevrijd ons van alles wat daartegen indruist
en geef ons goede moed
om de weg te gaan die U ons wijst, door de twijfel heen.
Vergeef ons dwalen, houdt ons dichtbij U.
En houdt ons de hand boven het hoofd,
om ons te beschermen, om ons te zegenen,
met uw licht en met uw vrede.
Amen.
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Lied 280 vers 1, 2, 3, 6 en 7 (t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel)

2 Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3 dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

6 Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

7 Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.
Allen gaan zitten

Kyriegebed
Na het ‘zo bidden wij’, antwoordt de gemeente:
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Gloria: psalm 89 vers 1, 3 en 7 (t. Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit, m. Genève
1562)

3 Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor.
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door.
Geen enkel schepsel, Heer, hoe hoog in ’t licht gezeten,
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten.
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen.
7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wandelen voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.
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De Schriften
Groet
V:
A:

De Heer zij met u!
Ook met u zij de Heer!

Gebed van de zondag

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 48: 12-22
Antwoordpsalm 87 vers 1, 2, 3 en 4 (t. Willem Barnard en Muus Jacobse, m. Genève
1562)

2 Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!
3 God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kinderen dragen.
4

4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’.
Evangelielezing: Matteüs 5: 17-26
Lied 272 vers 1, 2, 3 en 4 (t. Wilfred Monod, vert. Jan Wit, m. Emmanuel Haein)

2 Maar Jezus weend´ en bad, alleen, omdat de mensen
als schapen dwalen waar geen herder ’t oog op richt.
Verlos ons in zijn naam van onze ijd´le wensen.
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.
3 Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood.
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten.
Wie ’t zingend overstemt is Kaïns deelgenoot.
4 De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.
Verkondiging
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Orgelspel
Lied 320 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (t. Huub Oosterhuis, m. Antwerpen 1540)

2 Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien hem met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

3 – Bied uw naaste de helpende hand.
Spijzig de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.

4 De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbranden aan liefdeswoord,
God heeft het tot ons gesproken.

5 De liefde spreekt haar eigen taal,
alle kwaad bedekt zij duizendmaal –
vergeef al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijve in ons de liefde.

Gebeden en gaven
Uit de gemeente
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
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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
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Slotlied: ‘Op bergen en in dalen’ vers 1, 3 en 4 (JdH 306, m. C. de Pauw)
1 Op bergen en in dalen
en overal is God!
Waar wij ook immer dwalen,
of toeven, daar is God!
Waar mijn gedachten zweven,
of stijgen daar is God!
Omlaag en hoog verheven,
ja, overal is God!

3 Gij, aardrijks bont gewemel,
al wat in ’t water leeft,
of onder zijnen hemel
hoog in het luchtruim zweeft,
gij, alle zijne werken,
ontdekt, bij dag en nacht,
in ’t voeden, hoeden, sterken
de goedheid zijner macht.

4 Roem, Christen, aan mijn linkeren rechterzijd' is God!
Waar 'k macht'loos nederzinke
of bitter lijd', is God!
Waar trouwe vriendenhanden
niet redden, daar is God!
In dood en doodse banden,
ja, overal is God.
Zegen, met gezongen ‘Amen’
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Orgelspel: Praeludium van Johann Christian Kellner (1736-1803)
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: Stichting Exodus-Utrecht
Een nieuwe kans voor ex-gedetineerden
Exodus Nederland is de grootste landelijke nazorgorganisatie die met
professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden en
gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de
criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf
Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus
vrijwilligersnetwerk.
Beschermd/begeleid wonen
We vinden het belangrijk dat onze cliënten goed met elkaar leren omgaan en leren
van elkaar. Exodus Utrecht biedt daarom een groepsprogramma, maar kijkt
tegelijk naar de persoonlijke vragen en omstandigheden van de cliënten.
Voor cliënten van 18 tot 24 jaar is er een apart programma met een eigen
groepsavond, gezamenlijk eten en regelmatig (buiten) activiteiten.
Wat Exodus Utrecht uniek maakt is dat de stichting beschikt over verschillende
panden met verschillende vormen van woonbegeleiding: van 24-uursbegeleiding
tot begeleiding op afstand.
Komende zondag
30 juli 2017
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg

www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
8

