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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
 Zondag 8 december 
   Tweede adventszondag 

‘Een stralende dag’ 
 
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 
Organist: Wybe Kooijmans 
 
Orgelspel: Lamentatie Psalm 130  
 
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst 

 
Voorbereiding 

 
Begroeting door de ouderling van dienst 
 
Ontsteken van het licht op de tafel en twee adventskaarsen 
 
Eén kaarsje brandt,  
Maar kijk, er komt een lichtje bij. 
Het tweede kaarsje gaat nu aan; 
Een stralende toekomst voor jou en mij.  
 

         Allen gaan staan 
Bemoediging en drempelgebed 
 
O: Onze hulp is de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
O: Heilige God, heb geduld met ons gebrek aan daadkracht. 
 Vergeef ons de grote woorden die wij niet waarmaken. 
G: Spreek dan uw woord over de wereld uit. 
 Kom met uw rijk in ons midden. 
O: Wek geloof in onze harten. 
 Geef ons een oog en een hart 
 voor uw tekenen door alle vreugde en geluk, 

verdriet en lijden heen, 
 dag in, dag uit. 
G: Amen. 
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Aanvangspsalm 130 vers 3 en 4 
 
    

         Allen gaan zitten 
Kyriegebed: Telkens na het ‘zo bidden wij’,  antwoordt de gemeente: 
 
 
Gezang 462 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6   

De Schriften 
Groet 
 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen, adventsproject  
 
Zingen van het projectlied:  ‘Jij bent licht voor de wereld’ couplet 1 en 2 

 
De kinderen mogen vervolgens naar de nevendienst gaan. 

 
Lezing uit het Oude Testament:  Jesaja 11: 1-10 
 
Gezang 1013 vers 1, 2, 3 en 4 

Lezing uit het Evangelie: Mattheüs 3: 1-12 
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Gezang 446 vers 1, 2, 3, 4 en 5  
 
Verkondiging 

Orgelspel: Inleiding op lied 455 - W.K. 
 
 
Gezang 455 vers 1, 2, 3 en 4  
 
De kinderen kom terug uit de nevendienst, terugkoppeling van het adventsproject. 
    

Gebeden en gaven 
 

Uit de gemeente 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 

Orgelspel: Trio "Ach, bleib' mit deiner Gnade'  

  
Wegzending en zegen 

Allen gaan staan 
 
Gezang 444 vers 1, 2, 3 en 4 

Zegen, met gezongen ‘Amen’. 
 
Orgelspel: Valet will ich dir geben - (mel. Hoe zal ik u ontvangen) 

 
 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: St. Poorters van Naarden 
Info: www.poortersvannaarden.nl 
 
Activiteiten deze week: 
Donderdagavond 12 december 
Kring zijn & Zin betekenisvol leven 
 
 

http://www.poortersvannaarden.nl/
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Vrijdagavond 13 december 
Kerst Challange 
In het Annacentrum 
 
Op zaterdag 14 december a.s. organiseert de Stichting Burgerzin in de Grote Kerk 
de traditionele kerstmarkt. Er is een gevarieerd programma van 12.00 — 20.00 uur. 
Onderdeel van het programma tijdens de kerstmarkt is 
 'Licht in de tijd van Kerst', een kerstspel waarvoor Marieke Koopman, maker van 
muziektheater en regisseur op ons verzoek het script schreef. 
Het spel start om 17.30 uur buiten op het kerkplein voor de toreningang en speelt 
zich af rondom de Grote Kerk.  
In het spel staat het verhaal van Kerst centraal. Wij richten ons zowel op kinderen 
als op volwassenen die de Kerstmarkt bezoeken. Het spel omvat diverse scènes en 
tableaus waarin op een eigentijdse manier verhalen worden verteld door spelers. 
Onze predikanten en verschillende gemeenteleden werken actief mee. Mis het 
niet! 

Komende zondag 
15 december 3e advent 
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg 
 
15 december 
Volkskerstzang 
Grote of Sint Vituskerk – 19.00 uur, kerk is open vanaf 18.30 uur 
Overdenking: ds. P.J. Viveen-Molenaar 
M.m.v. organist Wybe Kooijmans, Muziekvendel Nardinc  
en het Kroonkoor o.l.v. Marco de Jong 
 
 
 
www.pkn-naarden.nl 
Facebook: protestantsegemeentenaarden 
 


