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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
      Vesper op zondag 21 februari 2021 

Zondag Invocabit 
 
Voorganger: Tanja Viveen-Molenaar 
Organist: Wybe Kooijmans 
 
Orgelmuziek 

       allen gaan staan 
Bemoediging en drempelgebed 

O: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
O: die trouw is tot in eeuwigheid 
G: en niet loslaat wat zijn hand begon.  

De kaarsen worden ontstoken aan het licht van de Paaskaars 

O: Dat ook in ons een vuur wordt ontstoken 
G: dat branden blijft en nooit meer dooft. 
O: Dat ons gelaat verlicht mag worden 
G: door het eeuwige licht, bron van warmte. 
O: Opdat wij elkaar zien als broers en zussen 
G: naar het voorbeeld van Hem die is, Zoon van God en onze Broeder. 
O: Jezus Christus, licht der mensen 
G: zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht. Amen. 

 
allen gaan zitten 

Psalmgebed, gelezen en (gezongen) Psalm 91 
 
Psalm 91 vers 1 en 2  
 
Lezen psalm 91: 5 t/m 8 
 
Psalm 91 vers 5 en 6 
 
Lezen psalm 91: 14 t/m 16 
 
Psalm 91 vers 8 
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Evangelielezing:  Marcus 1: 12-15  
 

Stilte 
 
Lied 562 vers 1, 2 en 3  

Overweging 
 
Stilte 
 
Orgelmuziek 
 
Voorbeden, stilte, oecumenisch ‘Onze Vader’  
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
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 eeuwigheid. 
Amen. 

allen gaan staan 
Lied 630 vers 1 en 2  

 
Heenzending en zegen, gevolgd door (gezongen) ‘Amen’ 

 
Orgelmuziek tijdens het verlaten van de kerk 
 
Uitgangscollecte is bestemd voor de Voedselbank  
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Volgende vespers:  
Zondag 28 februari 
RK St. Vituskerk -19.30 uur * 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 

* Belangstellenden voor een van de vespervieringen in de RK- kerk, kunnen zich 
per e-mail opgeven voor de vieringen die aldaar plaatsvinden. 
(sintvitusnaarden@outlook.com) 
 
Zondag 7 maart 
Grote of Sint Vituskerk -19.30 uur 
Voorganger: Pastoor Carlos Fabril 

Zondag 14 maart 
RK St. Vituskerk – 19.30 uur * 
Voorganger: ds. Véronique Lindenburg 
 

 


