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Grote of Sint Vituskerk Naarden  
Zondag 28 augustus 

   - 11e zondag van de zomer - 
 

De wijze en de dwaze meisjes 
 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
Organist: Wybe Kooijmans 
 
Orgelspel ter voorbereiding 

 
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 in de Naam van de Heer 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
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. 

G: Amen. 
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Introïtuspsalm: 116 vers 1, 3 en 6  
 

         Allen gaan zitten 
Kyriegebed 

Telkens na het ‘zo bidden wij’ antwoordt de gemeente met gezang 301g  
 
 Gloria: lied 305 vers 1, 2 en 3 

 

 
De Schriften 

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

Gebed van de zondag  
 
Lezing uit het Evangelie van Matteüs 25: 1-13 
 
Lied 749 vers 1 en 2  
 

Verkondiging 
 
Orgelspel ter meditatie 
 
Lied 751 vers 1, 2, 4 en 5  

 

Gebeden en gaven 

Uit de gemeente 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ 

 

Wegzending en zegen 
         Allen gaan staan 

Lied 766 vers 1 en 3  
 

Zegen, met gezongen ‘Amen’ 
 
Uitleidend orgelspel 
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Uitgangscollecte is bestemd voor: 
Gevangenenzorg Nederland  

Info: www.gevangenzorg.nl 

Diaconie en Kerk  
 
Geven met Givt. Meer informatie vindt u 
op onze website www.pkn-naarden.nl 
 
Activiteit deze week: 
Donderdag 1 september  

De Veste-viering  
De dienst wordt geleid door ds. Lennart Heuvelman 
 
Komende zondag:  
Inzameling producten voor de voedselbank 
4 september Startzondag viering Heilig Avondmaal 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
M.m.v. de Naarder Cantorij onder gast-cantorschap van Ike Wolters 
 
 
Website: www.pkn-naarden.nl / Facebook: protestantsegemeentenaarden 
 

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

