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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
12 mei 2019   
'Jubilate' 
   
Dienst van Schrift en Tafel 

 
 

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 
Orgel: Wybe Kooijmans 
Met medewerking van de Naarder cantorij o.l.v. Ike Wolters 
  
Orgelspel: Preludium in f  
 
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:   
lied 287 vers 1 en 4 
 

Allen gaan staan 
Bemoediging 
 
Gezongen drempelgebed “Wees hier aanwezig, woord van licht” 
 
Psalm 66 vers 1 en 3  
 
 

Allen gaan zitten 
Kyriegebed, met acclamatie 301g  
na 1e bede allen Kyrie eleison,  
na 2e bede cantorij Christe eleisonen 
na 3e bede allen Kyrie eleison 
 
 
Gloria: Lied 652 vers 1, 2, 3 en 4  
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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: Numeri 27: 12-23 
 
Cantorij zingt “O be joyfull in the Lord”   
 
Lezing uit het Evangelie: Johannes 10: 22-30 
 
Lied 653 vers 1 allen, 2 cantorij (Bach zetting) , 6 en 7 allen  

Verkondiging 
 
Orgelspel: Voluntary in D  
 
Lied 655 vers 1, 2, 3, 4 en 5  
 

Gebeden en Gaven 
 

Uit de gemeente 

Voorbeden en stil gebed 

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk    

Orgelspel: Air       

Viering maaltijd van de Heer 

Gezongen tafelgebed door de cantorij  “Gij die de stomgeslagen mond verstaat”  
 
Inzettingswoorden 

Onze Vader 
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Vredeswens 

Nodiging 
 
Tijdens delen brood en wijn zingt de cantorij: 
“Bread of Heaven on thee we feed”  

Dankgebed 

Wegzending en zegen 

Allen gaan staan 

Lied 704 vers 1, 2 en 3 

Zegen, met gezongen ‘Amen’ 

Orgelspel: Processional  

 
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 

Activiteiten deze week: 
 
Woensdagavond 15 mei 
Verdiepingsavond in Naarderheem  
Eens in de maand wordt er in Naarderheem een avond van verdieping en 
inspiratie gehouden. Wisselend wordt op het terrein van spiritualiteit, literatuur, 
filosofie of kunst een avond samengesteld.  
Het thema van deze avond: De Masters of the Golden Age komen naar u toe!  
Kunsthistorica Diana Kostman neemt u mee naar de Eregalerij van het 
Rijksmuseum aan de hand van het imposante boek Rijks Masters of the Golden 
Age. 

Dit 35 kilo wegende boek is een kunstwerk op zich en bestaat uit gedetailleerde 
foto’s van de kunstwerken uit de Gouden Eeuw die in de Eregalerij van het 
Rijksmuseum te vinden zijn. 
Uiteraard mag hierbij de wereldberoemde Nachtwacht van Rembrandt niet 
ontbreken, evenals Het Melkmeisje van Vermeer en Het Sint Nicolaasfeest van 
Jan Steen. 
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Komt u luisteren naar de verhalen achter de schilderijen uit de zeventiende 
eeuw en verwonder u over de prachtige foto’s van de kunstwerken. De 
bijeenkomst zal ongeveer anderhalf uur in beslag nemen. Eventueel met een 
pauze voor koffie en thee! U bent van harte welkom! 
Tijd & locatie: 19.00-20.30 uur,Naarderheem, Meent 10  
Ds. Tanja Viveen-Molenaar Geestelijk Verzorger Naarderheem 
 
Donderdagmorgen 16 mei 
De Veste-viering/Bijbelkring 
O.l.v. Toon van Dijk 
Tijd & locatie: 10.00-11.00 uur, Zaal naast het restaurant in De Veste 
 
 
Donderdagavond 16 mei 
Kring Zijn & Zin, betekenisvol leven 
O.l.v. ds. L.J.Th. Heuvelman 
 
Komende zondag 
19 mei  
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 
Voorganger: dr. J.P. Schouten 
 
 
 
 
 
www.pkn-naarden.nl 
Facebook: protestantsegemeentenaarden 
 


