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           Grote of Sint Vituskerk Naarden 
         Zondag 17 februari 2019 
         -de zesde zondag na Epifanie- 

 
 

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 
Organist: Wybe Kooijmans 
 
 
Orgelspel: Dies sind die heil'gen zehn Gebot'  
 
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 de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
O: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G: en niet loslaat waarmee Zijn hand begon. 
O: Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt, 
      blijft dit huis leeg  
      en als Gij zelf niet met ons gaat, 
      zijn wij vergeefs bijeen;  
      wanneer Gij zelf ons niet verlicht, 
      weten wij geen raad.  
G: Breng ons dan tot waar Gij zijt, 
     tot voor uw lichtend aangezicht. 
     Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken. 
O: Maak dan uw stem hoorbaar,  
     ons lied waarachtig 
     en ons gebed bezield. 
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G: Amen. 
Intochtspsalm 116 vers 1, 3 en 4  
 

       Allen gaan zitten 
 
Kyriegebed 
Telkens na het ‘zo bidden wij’ antwoordt de gemeente 
 
Gloria lied Tussentijds 18  vers 1, 2 en 3 

 
De Schriften 

 
Groet 
V: De Heer zij met u. 
A: Ook met u zij de Heer. 

Openingsgebed  

Gesprek met de kinderen 

   De kinderen mogen naar de nevendienst gaan 
 
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 6: 1-8 
 
Psalm 138 vers 1 en 4  
 
Evangelielezing: Lucas 5: 1-11  

 
Gezang 531 vers 1, 2 en 3  

Mediteren bij evangelielezing en schilderij ‘De Zielenvisserij’  
(Rijksmuseum Amsterdam, Adriaen van de Venne, circa 1589-1662) 

 
Overdenking 
 
Orgelspel: Siciliano - 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Adriaen_van_de_Venne
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Gezang 532 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6  
 

De kinderen komen terug uit de nevendienst en kinderopvang 
Gebeden en gaven 

 
Uit de gemeente 
 
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 
Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 
 
Orgelspel: Herr Christ, der ein'ge Gottes Sohn  

     Allen gaan staan 
Gezang 871 vers 1, 2, 3 en 4  

Zegen,  gezongen ‘Amen’ 
 
Orgelspel: Sinfonia cantate29 'Wir danken dir, Gott  
 
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: Droogte overleven in Ethiopië. 

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de klimaatverandering 
wordt de droogte extremer en valt de regen onregelmatiger. Lokale partners van 
Kerk in Actie ondersteunen boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen 
van de klimaatverandering. Ze leren boeren over irrigatie en behoud van 
vruchtbare grond, verstrekken zaden die goed tegen droogte kunnen en leren 
hen om geld te verdienen met kleine handeltjes. Daarnaast krijgen boeren 
toegang tot waarschuwingssystemen over extreme droogte en hevige regen. 
Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u 295 gezinnen in Ethiopië om beter 
voorbereid te zijn voor de klimaatverandering én andere noodhulpprojecten van 
Kerk in Actie. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/ethiopie. 
 

 
Activiteiten deze week: 
Dinsdagavond 19 februari 
Meditatie Houd je van actieve spiritualiteit?! 
O.l.v. Paul Eykenduyn 
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Ging de januari meditatie over “A ziel” geïnspireerd op het kerkasiel in de 
Bethelkerk, a.s. dinsdag mediteren we over de meest opzienbarende ontmoeting 
ter wereld. Fijn als we weten dat je komt, dan zetten we een stoel voor je klaar.  
Je gaat weer verrijkt naar huis!  
Tijd & locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15 
Wil je een keer een bijzondere meditatie-oefening meemaken, stuur dan een mail 
aan paul.eykenduyn@xs4all.nl (zie ook www.pkn-naarden Agenda)  

 
Donderdagmorgen 21 februari 
De Veste-viering/Bijbelkring 
O.l.v. ds. V.C. Lindenburg 
Tijd & locatie: 10.00-11.00 uur, Zaal naast het restaurant in De Veste 
 
Komende zondag: 
24 februari 
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg 
 

 

www.pkn-naarden.nl 
Facebook: protestantsegemeentenaarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bent u gast of bent u nieuw in onze gemeente? 

Of wilt u in contact komen met een predikant of 

pastoraal medewerker? 

Vul dan deze ”bon” in en doe hem in de collectezak!  

Of stuur een e-mail naar kbprotgemnaarden@hetnet.nl 

Er zal dan zo spoedig mogelijk op gereageerd worden. 

 

Naam: 

Tel: 

Adres: 

E-mail: 

 

Uiteraard kunnen ook regelmatige kerkgangers reageren. 

mailto:paul.eykenduyn@xs4all.nl
http://www.pkn-naarden/
http://www.pkn-naarden.nl/

