Grote of Sint Vituskerk Naarden
1 juli 2018, 2e zondag van de zomer

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg
Orgel: Wybe Kooijmans
Zang: Karin Kuijper-Bouwmeester
In deze dienst worden twee nieuwe diakenen bevestigd
Orgelspel: Trio over Psalm 139
Stilte van bezoekers, 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: U, rijke God, die uitdeelt zonder einde
G: aan ons, in onze armoede, onze nood.
O: U die ons afdwalen niet moe wordt,
G: dat wij u tegemoet gaan!
O: U geeft zich aan ons, wij behoren u toe.
G: Dat wij uw liefde ontvangen en ervan uitdelen.
O: Wij prijzen uw Naam: Vader, Moeder van ons leven.
G: AMEN

Psalm 139 vers 1, 8 en 2
Allen gaan zitten
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Kyriegebed in 3 gebedsverzen met acclamatie - lied 301g
Gebed wordt beëindigd met lofspreuk
Lied 601 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
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Inleiding op de dienst
Lezingen: Spreuken 14:31
Wie een verschoppeling onderdrukt, beledigt zijn schepper,
Wie zich over een arme ontfermt, eert hem.
Lied 791 vers 1, 2, 3, 4 en 6
Lezing: Lucas 19:1-10
Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs
heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat
voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was
klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te
kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar
boven en zei: “Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw
huis verblijven”. Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol
vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: “Hij is het
huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht”.
Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: “Kijk, Heer, de helft van mijn
bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik
het viervoudig”. Jezus zei tegen hem: “Vandaag is dit huis redding ten deel
gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om
te zoeken en te redden wat verloren was”.
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Lied 242 uit LvdK vers 1, 4 en 6
Verkondiging
Orgelspel: Bewerking van Gezang 242
Kinderen komen terug uit Kinderopvang en Kindernevendienst
Afscheid en bevestiging van diakenen
Gesproken Apostolische geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde; en in Jezus
Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is
gekruisigd, gestorven, en begraven, die is neergedaald in de hel, op de derde dag
opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van
God, de almachtige Vader, vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en
de doden; Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige algemene christelijke kerk, de
gemeenschap van heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het
vlees, en het eeuwige leven.
Afscheid van diaken Pieter van der Wouden
Bevestiging diakenen met een deeltaak:
André Bauke Kuijper en Jantien van Leeuwen-Hekma Wierda
Inleiding
Lied 722 vers 1, 2 en 3
Vragen aan de te bevestigen diakenen:
1. Bent u er van harte van overtuigd dat God zelf u geroepen heeft tot deze
bijzondere taak en verantwoordelijkheid in zijn gemeente, hier in Naarden?
2. Gelooft u dat in de Bijbel God tot ons spreekt. En wilt u u verzetten tegen
alles wat hiermee strijdig is?
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3. Belooft u trouw uw ambt uit te oefenen, in overeenstemming met deze
gedachten en naar de gaven u gegeven; belooft u met liefde en zorg de
mensen tegemoet te treden die op uw pad komen en u waardig te gedragen;
belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt
vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen?
Antwoord
Vraag aan gemeente:
Wilt u deze diaken steunen in hun werk, in gedachten, gebed, in woord en daad?
Zegening
Lied 426 3x
Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Zang: "Look at the world"
Look at the world: Everything all around us
Look at the world: and marvel everyday
Look at the world: So many joys and wonders
So many miracles along our way
Praise to thee o Lord for all creation
Give us thankful hearts that we may see
All the gifts we share and every blessing
All things come of thee
Look at the earth: Bringing forth fruit and flower
Look at the sky: The sunshine and the rain
Look at the hills, look at the trees and mountains
Valley and flowing river field and plain
Praise to thee o lord for all creation
Give us thankful hearts that we may see
All the gifts we share and every blessing
All things come of thee
Think of the spring, Think of the warmth of summer
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Bringing the harvest before the winters cold
Everything grows, everything has a season
Til' it is gathered to the fathers fold
Praise to thee o lord for all creation
Give us thankful hearts that we may see
All the gifts we share and every blessing
All things come of thee
Every good gift, all that we need and cherish
Comes from the lord in token of his love
We are his hands, stewards of all his bounty
His is the earth and his the heavens above
Praise to thee, o lord for all creation
Give us thankful hearts that we may see
All the gifts we share, and every blessing
All things come of thee
All things come of thee
Wegzending
Allen gaan staan
Lied 416 vers 1, 3 en 4
Zegen
Allen: AMEN
Orgelspel: Introduction & Allegro
Na de dienst is er gelegenheid om de vertrekkende diaken te groeten en de
bevestigde diakenen te feliciteren en elkaar te ontmoeten. U bent tevens van
harte uitgenodigd om koffie, thee en limonade met elkaar te drinken.
Uitgangscollecte: JOP Met de klas naar de kerk
Het vraagt soms veel geduld om een goede relatie op te bouwen tussen kerk en
school. Sommige leerkrachten en directeuren hebben niets met de kerk.
Christelijke leerkrachten en ouders willen zich meestal graag inzetten voor
activiteiten rond kerk en school. JOP, Jong Protestant steunt kerken en scholen
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door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en
samen met hen initiatieven en activiteiten te ontwikkelen om contact tot
stand te brengen. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL52 ABNA
041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Activiteiten deze week
Dinsdagavond 3 juli 2018
Meditatie Houd je van actieve spiritualiteit?!
o.l.v. Paul Eykenduyn
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
Mantelzorg ondersteuning.
Bent u mantelzorger voor uw partner? Kunt of wilt u uw partner niet alleen thuis
laten?
Vanuit het Pastoraat binnen onze gemeente is er een groepje gevormd om
mantelzorgers te ondersteunen.
Verschillende gemeenteleden stellen zich beschikbaar om een paar uur bij uw
zieke of hulpbehoevende partner te zijn zodat u de mogelijkheid hebt om iets te
ondernemen. Bijvoorbeeld om naar een bijeenkomst, sport of museum te gaan.
Als u denkt: “dat kan iets zijn voor onze situatie” neem dan contact op met Janske
de Meijer (coördinator Mantelzorggroep) tel nr. 06-12181266, mail:
beensjj@ziggo.nl De groep bestaat uit: Tine Admiraal, Barthy van Leeuwen,
Marjon Rapati, Nel Zuurveen, Daan Rolandus en Jan Piet van Zeggelaar
Janske de Meijer-Beens
Komende zondag
8 juli 2018 Overstapdienst
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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