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        Grote of Sint Vituskerk Naarden 

Zondag 22 augustus 2021 
dienst van Schrift en Tafel 

 
          ‘Alle schepselen groot en klein’ 

 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
Orgel: Wybe Kooijmans 
  
 
Orgelspel 
 
Welkom, aansteken van het licht op tafel 
 

Allen gaan staan 
Bemoediging en drempelgebed 
 
V: Onze hulp is de Naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: en niet loslaat waarmee Zijn hand begon. 
V: Verborgen licht, stilte die ons zoekt, 
     die ons hart opent en ruimte maakt, 
A: wees in ons kracht, hoop en warmte. 
V: Voor alle keren dat wij de deur gesloten hielden, 
     de toegang tot het hart, voor U en voor elkaar. 
A: Geef ons een nieuwe kans, doe ons opnieuw beginnen. 
     Verbind ons met elkaar.  
V: Raak ons aan met uw allesomvattende liefde. 
     Verzacht ons, wek liefde in ons. 
A: Wijs ons de weg door uw Geest, 
     die ons levend maakt. 
     Amen. 

Allen gaan zitten 
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Psalm 42 vers 1 en 7  
 

Kyriegebed, eindigend met  
 
Gloria: gezang 305 vers 1 en 3  

 

DE SCHRIFTEN 
Groet 

V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
 
Openingsgebed 
 
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 11: 6-9  

Orgelspel ter meditatie:  
 
Lezing uit het Evangelie: Marcus 6: 34-44 

Gezang 1013 vers 1, 3 en 4  
 
Overdenking  
 
Stilte en orgelspel ter meditatie 
 

VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
 
Tafelgebed, in beurtspraak 
 
v: De Heer zal bij u zijn. 
g: De Heer zal u bewaren. 
v: Verheft uw hart! 
g: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
v: Brengen wij dank aan de Heer, onze God! 
g: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
v: U moeten wij dank brengen, 
   Heer onze God, 
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   overal en altijd 
   door Jezus Christus, onze Heer. 
   Want Gij zijt onze bondgenoot 
   op leven en dood; 
   Gij hebt ons geroepen 
   om als Uw volk op weg te gaan 
   door water en woestijn 
   naar het land van Uw belofte; 
   Uw woord wijst ons de weg, 
   Uw Geest houdt ons in leven. 
 
   Daarom, Heer onze God, 
   hebben wij het hart 
   om samen met allen, 
   die Uw roepen hebben gehoord 
   en Uw weg zijn gegaan, 
   onze stem te verheffen 
   tegen al wat U onteert, 
   tegen al wat ons bedreigt, 
   en U toe te zingen ons lied van lof en liefde: 
 
lied 405 vers 1   
 
 
v: Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 
    en gezegend is Hij, die komt in Uw naam, 
    Jezus Uw Zoon, 
    want Hij heeft ons de weg gewezen 
    en is ons allen voorgegaan 
    door de nacht van onze duisternis 
    naar de morgen van Uw licht; 
    Hij is U getrouw gebleven 
    en Hij heeft ons liefgehad 
    tot het bittere einde. 
    En toen Hij gekruisigd werd 
    als de minste der mensen, 
    hebt Gij Hem opgewekt uit de doden 
    als eerste van ons allen 
    en Hem de Naam gegeven boven alle naam. 
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    Gezegend is Hij, onze Heer. 
    In de nacht van de overlevering 
    heeft Hij een brood heeft genomen, 
    de dankzegging uitgesproken, 
    het brood gebroken en aan zijn discipelen gegeven  
    en gezegd: "Neemt en eet, dit is mijn lichaam, 
    dat voor u gegeven wordt; 
    doet dit tot mijn gedachtenis." 
    En op dezelfde wijze heeft Hij een beker genomen, 
    de dankzegging uitgesproken, 
    de beker rondgegeven en gezegd: 
    "Drinkt allen hieruit; 
    deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
    dat voor u en voor velen vergoten wordt 
    tot vergeving van zonden. 
    Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
    tot mijn gedachtenis." 
g: Amen. 
 
v: En nu wij hier bijeen zijn 
    om zijn dood te gedenken, 
    zijn opstanding te belijden, 
    zijn toekomst te vieren, 
    bidden wij U: 
    Zend Uw Geest in ons midden 
    en voeg ons allen tezamen 
    tot één levende gemeenschap, 
    die U eert en dient, 
    en recht doet aan de mensen, 
    die hoopvol Uw dag tegemoet gaat. 
    Gezegend zijt Gij, o God, 
    nu en alle dagen, 
    en in uw rijk, dat komt, 
    door Jezus Christus, onze Heer. 
g: Amen.                                        
 
g: Als wij dan eten van dit brood 
    en drinken uit deze beker 
    verkondigen wij de dood des Heren 
    totdat Hij komt. 
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‘Onze Vader’  
 
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. 
 
Nodiging 
 
v: Komt nu, want alle dingen zijn gereed. 
 
Allen mogen, op aanwijzing en om beurten, naar de avondmaalstafel komen om 
brood en wijn af te nemen en mee te nemen naar de zitplaats. 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
 
Na het spreken van ‘brood uit de hemel’ en ‘de wijn van het koninkrijk’ door de 
voorganger, nemen we allen tegelijk brood en wijn tot ons. 
 
Dankzegging 

HEENZENDING EN ZEGEN 
 

          Allen gaan staan 

Lied:  ‘Al dat schitterende schoons’   

Zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’:  Gezang 431b 
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Orgelspel:   

Uitgangscollecte is bestemd voor het bloemenfonds 

Diaconie en Kerk  

Diaconale collectes maanden mei, juni, juli en augustus t.b.v. actie Giro 555 
In navolging op alle oproepen om hulp te bieden aan de slachtoffers van de 
corona-pandemie  in India en Azië, heeft de diaconie besloten, om in de 
bovengenoemde maanden het geld te schenken aan de actie Giro 555. Aan het 
eind van de  maand augustus zal zij het totaal bedrag  verdubbelen. Wij roepen u 
allen op zoveel mogelijk te schenken zodat wij een mooi bedrag kunnen geven aan 
hen die dit zo heel erg hard nodig hebben. Als u nog EXTRA wilt geven voor deze 
Actie dan kunt u dat doen in de aparte "schaal" bij de uitgang. U kunt het ook 
overmaken op de bankrekening van de Diaconie. Ook die bedragen verdubbelt de 
Diaconie. Diaconie Protestantse Gemeente Naarden  NL22RAB00373738331 
 
Geven met Givt. Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer op zak en 
vinden het ook lastig om collectebonnen te gebruiken. Daarom hebben wij, zoals al 
eerder gemeld, besloten om ook digitaal collecteren via de Givt-app op de 
smartphone te introduceren.  
Meer informatie vindt u op onze website www.pkn-naarden.nl 
 
 
 
 
Komende zondag:   
29 augustus  
Grote of Sint Vituskerk - 10.15 uur 
Voorganger: ds. Véronique Lindenburg 
Zomerthema: “Alle schepselen groot en klein” > LEEUW 
 
 
Vergeet u zich niet aan te melden voor de 
komende viering liefst via de scipio-app of 
anders via Hilleke van Dijk bereikbaar op 
woensdag of donderdagavond tussen 
19.00-20.00 uur telefoonnummer 06-
14055011.  Alvast hartelijk dank. 
Website-pagina www.pkn-naarden.nl  facebook protestantsegemeentenaarden 

http://www.pkn-naarden.nl/
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