Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 28 mei 2017

Voorganger: Dr. J.P. Schouten
Orgel: Dirk Out

Orgelspel: ‘Freu dich sehr, o meine Seele’ Johann Ludwig Krebs (1730-1780)
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 in de hemel,
zie om naar ons,
mensen op aarde.
G: Stoot ons niet af,
ondanks onze beperkingen,
O: maar blijf onze beschermer, onze helper,
door Jezus Christus, onze Heer,
G: Amen.
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Aanvangspsalm: 27 vers 1 en 5 (t. M. Jacobse, m. Genéve 1551)

5 Laat mij toch nimmermeer uw toorn verwekken,
verstoot hem niet die U in zwakheid dient.
Zou Gij uw heerlijk aangezicht bedekken,
zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend.
Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit!
Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit:
Gij zijt de helper die mij niet verlaat,
als vader en als moeder van mij gaat.
Allen gaan zitten
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Kyriëgebed telkens beantwoord met ‘Kyrie eleison’
Lofprijzing
Lied 654 vers 5 en 6 (t. A. den Beste, m. Neurenberg 1523)

6 Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!
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De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
De kinderen gaan naar de nevendienst en kinderopvang
Lezing: Jesaja 43: 16-21
Psalm 30: 1 (t. M. Jacobse, m. Genéve 1551

Lezing: Lucas 24: 13-35
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Lied 255 vers 1, 2, 3 en 4 (t. W. Barnard, m. J. Pasveer)

2 Zo zult Gij ons terzijde gaan,
want Gij zijt waarlijk opgestaan,
in ’t breken van ons brood zijt Gij
ons in ons eigen huis nabij.

3 O Heer, tot U zo bidden wij,
blijf in ons midden, wees nabij,
steek Gij ons dorre hart in brand
al zijn wij traag door onverstand.

4 Wanneer ons dan de avond wenkt,
de schaduw van ons leven lengt,
wees onze laatste reisgenoot,
een metgezel in alle nood.
Verkondiging
Lied 906 vers 1, 5 en 6 (t. G. Tersteegen, vert. J.W. Schulte Nordholt, m. J. Neander)
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5 Oorzaak aller dingen, houdt Gij ons omgeven,
adem van ons aardse leven.
Oeverloze diepte, wonderlijkste wonder,
zee ik ga in U ten onder.
Ik in U, / laat mij nu
vallen in den blinde,
U slechts zien en vinden.
6 Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij, / zon van mij,
in uw licht mij groeien
voor U openbloeien.
Kinderen komen terug uit de nevendienst en kinderopvang
Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Dank- en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
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Heenzending en zegen
Allen gaan staan
Slotlied 316 vers 1 en 4 (J. Wit, m. Genéve 1551)

4 Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.
Zegen, met gezongen ‘Amen’
Orgelspel: Preludium in C (BWV 547) Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Het belangrijkste motief in dit stuk is de stijgende toonladder. Het wordt
daarom ook vaak gespeeld rond Hemelvaartsdag. Of Bach het daarvoor ook
echt heeft geschreven, zullen we nooit weten…
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Uitgangscollecte:
Chr. Bibliotheek voor blinden en slechtzienden. Het is een groot gemis
wanneer gewoon lezen - door blindheid, slechtziendheid, ouderdom of een
chronische ziekte - niet of niet meer gaat. Gelukkig zijn er goede oplossingen en
kan iedereen blijven lezen met lectuur in passende leesvormen!
Zelfstandige bibliotheek. De CBB is een zelfstandige en gespecialiseerde
bibliotheek die - als enige in Nederland – vanuit een christelijke
levensbeschouwing lectuur in passende leesvormen beschikbaar stelt voor
mensen met een leesbeperking. De CBB gaat uit van het principe dat een
leesbeperking geen enkele belemmering mag vormen om volwaardig deel te
kunnen nemen aan het kerkelijk en maatschappelijk leven in al haar facetten.
Alle lectuur die voor zienden beschikbaar is, moet - voor zover daarvoor
voldoende financiële middelen zijn – ook toegankelijk zijn voor mensen met een
leesbeperking.
Christelijke lectuur De CBB heeft een grote collectie christelijke
lectuur in gesproken vorm op daisy cd-rom, in braille, in grootletter en digitaal.
Deze collectie bestaat uit o.a. de verschillende vertalingen van de Bijbel, bijbelse
(dag)boeken, liedbundels, psalmboeken, kranten en tijdschriften
Activiteiten deze week:
Woensdagmorgen 31 mei 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.
Donderdagavond 1 juni 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
Zaterdag 3 juni 2017
Hé! Ga je mee?
Iedereen van 12-18 jaar is welkom bij het Vesting Museum voor een gezellige
middag van 12.00 tot 15.30 uur. Meedoen is gratis en je vrienden of vriendinnen
zijn ook welkom.
Geef je wel even op bij Guido.bas@gmail.com
Verzamelen om 12.00 uur bij Vesting Museum Waterliniegolf
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Komende zondag:
4 Juni 2016 Pinksteren
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman en ds. V.C. Lindenburg
M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Rebel

Gefotografeerd worden…
Regelmatig wordt in onze kerkdiensten en bij activiteiten gefotografeerd. In
onze gemeente zijn mensen daarvoor aangewezen. Een enkele daarvan wordt
geplaatst in Kerkjournaal, op de website en op de Facebookpagina.
Kerkdiensten zijn openbare bijeenkomsten. Foto’s hier gemaakt vallen dus niet
onder het portretrecht. Maar mocht u bezwaar hebben tegen plaatsing van een
foto van uzelf of anderen, zoals uw kind(eren), wilt u dat dan bij de betreffende
gelegenheid kenbaar maken aan de fotograaf. Deze heeft strookjes met een
Verklaring van bezwaar bij zich die u kunt invullen en tekenen. Er wordt dan
rekening mee gehouden.

www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
9

10

