Grote of Sint Vituskerk Naarden
26 februari 2017
8e zondag na epifanie
Voorganger: ds. Véronique Lindenburg
Orgel: Dirk Out
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: Eeuwige, onze God: Wij die U nooit hebben gezien,
G: zie ons hier staan.
O: Wij die van U hebben gehoord,
G: hoor Gij ons aan.
O: Uw naam is dat Gij mensen helpt,
G: wees onze hulp
O:en dat Gij alles hebt gemaakt,
G: maak alles nieuw
O:en dat Gij ons bij name kent;
G: leer ons U kennen:
O: die Bron van Leven wordt genoemd,
G: doe ons weer leven,
O: die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
G: wees hier aanwezig.
G: AMEN
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Lied/Psalm 31 vers 1, 6 en 15 ( t. Ad den Besten, m. Genéve 1551)

6 Ik wil mij, Heer, in U verblijden,
die hulp bood in de dag
dat ik geen uitkomst zag,
die steeds mij uit de engte leidde;
dan mocht met lichte schreden
ik in de ruimte treden.
15 Hoe groot is ’t goed, dat Gij, o Here,
hebt weggelegd voor hem,
die acht slaat op uw stem.
Gij zijt voor wie zich tot U keren
een schuilplaats uit de hoge
voor aller mensen ogen.
Allen gaan zitten
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Kyriëgebed
Beantwoord met Lied 301g 2x na de 3 gebedsverzen (Jacques Berthier, Taizé)

Het Kyriegebed wordt besloten met een lofspreuk
Lied 216 vers 1, 2 en 3 (t. E. Farjeon, vert. A. Govaart, m. Keltische volksmelodie)

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
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De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing: Mattheüs 6:9b-12
Enkele versies van het Onze Vader in de Nederlandse taal
De Nieuwe Bijbelvertaling (1951)
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 Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Amen.
Nieuwe Bijbel Vertaling (2004)
Onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren.
Laat uw nieuwe wereld komen.
Laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt.
Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.
En vergeef ons wat we fout gedaan hebben,
want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.
Help ons om nooit tegen U te kiezen.
En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.
Want U bent Koning, U regeert met grote macht, voor altijd.
Amen.

4

Bijbel in Gewone Taal (2014)
Onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren.
Laat uw nieuwe wereld komen.
Laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt.
Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.
En vergeef ons wat we fout gedaan hebben,
want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.
Help ons om nooit tegen U te kiezen.
En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.
Want U bent Koning, U regeert met grote macht, voor altijd.
Amen.
Nieuwe vertaling in de r.-k. kerk (2016)
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Lied 534 vers 1, 2, 3 en 4 (t. H. Jongerius, m. E. Miller)
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2 Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3 Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4 Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.
Verkondiging
Orgelspel
Lied: 970 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (t. A. Frostenson, vert. C. Wessel, m. O. Widestrand)

2 Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.

3 Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.
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4 Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

5 Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

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.
Kinderen komen terug van de nevendienst
Aandacht voor de kinderen
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
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Heenzending en zegen
Allen gaan staan
Lied 791 vers 1, 2, 4 en 5 (t. S. de Vries, m. J. Stainer)

2 Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5 Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.
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:
Koninklijke PIT Pro Rege
Stichting KPPR is de oudste en meest actieve
welzijnsorganisatie voor militairen en veteranen. Sinds
de oprichting van de Nederlandse Militaire Bond in 1874
hebben de steun van donateurs en kerken inhoud
gegeven aan ‘driesterren’ zorg (voor lichaam, ziel en
geest) voor hen die zich inzetten om onze vrijheid te bewaken, te verdedigen en
zo nodig te bevechten. Tot 2007 bestond deze zorg voornamelijk uit het
openstellen van tientallen Protestants Militaire Tehuizen (PMT’s) in Nederland en
Duitsland en
ECHOS Homes in missiegebieden wereldwijd. Vele duizenden militairen vonden
hier een ‘thuis ver van huis’ waar ze in hun avonduren en vrije tijd konden
ontspannen. Sindsdien steunt Stichting KPPR ook het welzijn van veteranen en
hun thuisfront. Voor info: www.hulpvoorhelden.nl en www.pitprorege.nl
Activiteiten deze week:
Maandagavond 27 februari 2017
Meditatie
o.l.v. Cor Binsbergen en Paul Eykenduyn
Tijd & Locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15
Wil je een keer een meditatie-oefening meemaken, stuur dan een mailtje naar
paul.eykenduyn@xs4all.nl
Woensdagmorgen 1 maart 2017
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
Woensdagmorgen 1 maart 2017
Koffieochtend (gezellig samen zijn) in de pastorie bij ds. Véronique Lindenburg
Tijd & locatie: 10.00-11.30 uur, Koningin Wilhelminalaan 50 te Naarden
Opgave is niet nodig.
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Komende zondag
5 maart 2017 1e zondag 40 dagentijd
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
5 maart 2017 Vesper
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur
Voorganger: ds. P.J. Viveen-Molenaar

www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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