Grote of Sint Vituskerk Naarden
7 juli 2019
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Orgel: Dirk Out
met medewerking van de Naarder cantorij o.l.v. Ike Wolters
Orgelspel: 'Rhosymedre’
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst
Voorbereiding
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van het licht op de tafel terwijl de cantorij zingt
Licht voor ons uit en Woord dat ons goed doet:
steek ons aan en maak ons bevlogen!
Licht voor ons uit en Woord dat ons goed doet.
Allen gaan staan
Bemoediging en drempelgebed
O:
G:
O:
G:
O:
G:
O:
G:

Onze hulp is de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
U die trouw bent en blijft en ons omringt met uw liefde,
wijs ons de weg van trouw en liefde, dat wij die gaan.
Bevrijd ons van alles wat daartegen indruist
en geef ons goede moed
om de weg te gaan die U ons wijst, door de twijfel heen.
Vergeef ons dwalen, houdt ons dichtbij U.
En houdt ons de hand boven het hoofd,
om ons te beschermen, om ons te zegenen,
met uw licht en met uw vrede.
Amen.
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Psalm 84 vers 1 en 3
Allen gaan zitten
Kyriegebed met acclamatie 301g
na 1e bede allen Kyrie eleison
na 2e bede cantorij Christe eleison
na 3e bede allen Kyrie eleison

Gloria: Psalm 150a vers 1 allen, 2 cantorij, 3 en 4 allen

De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Openingsgebed
Gesprekje met de kinderen van de kindernevendienst
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 66: 10-14
Lied 22 uit 'Liefste lied van overzee' 1 cantorij, 2 en 3 allen

Lezing uit het Evangelie:

Lucas 10: 1-20

Cantorij zingt: 'Lead me Lord'
Verkondiging
Orgelspel
Lied 974 vers 1, 2 en 5

Gebeden en Gaven
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Uit de gemeente
Voorbeden en stil gebed
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel
Viering maaltijd van de Heer
Gezongen tafelgebed door de cantorij “Gij die de stomgeslagen mond verstaat”
Inzettingswoorden
Onze Vader
Vredeswens
Nodiging
Tijdens delen brood en wijn zingt de cantorij:
‘Ave Verum’
Dankgebed
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Lied 50 uit 'Liefste lied van overzee'
Zegen, allen: Amen
Orgelspel: Allegro (deel I) uit Concerto in G
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: Werelddiaconaat
Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika.
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op
in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de
middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke
partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en
uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren
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jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij
het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen
groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven
vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren
huiswerkbegeleiding.
U kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk.
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika.

Komende zondag
14 juli
Grote of Sint Vituskerk -10.00 uur
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg
www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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