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 Grote of Sint Vituskerk Naarden 
24 november 2019 
Eeuwigheidszondag 
 

 
Voorgangers: ds. Véronique Lindenburg en ds. Lennart Heuvelman 
Orgel: Wybe Kooijmans 
Met medewerking van de Naarder cantorij o.l.v. Ike Wolters 
 
Orgelspel: Elegy  
 
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 600 vers 1, 2  

 

Allen gaan staan 
Bemoediging en drempelgebed  
O:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
O:  God, heb geduld met ons gebrek aan daadkracht. 
      Vergeef ons de grote woorden die wij niet waarmaken. 
G:  Spreek dan uw woord over de wereld uit. 
      Kom met uw rijk in ons midden. 
O:  Wek geloof in onze harten. 
      Geef ons een oog en een hart 
      voor uw tekenen door alle vreugde en geluk, 
      verdriet en lijden heen, 
       dag in, dag uit. 
G:   Amen. 
Psalm 33 vers 7 en 8  

Allen gaan zitten 
Kyriegebed  met acclamatie Lied 301h   
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na 1e bede cantorij Kyrie eleison,  
na 2e bede cantorij Christe eleison,  
na 3e bede allen Kyrie eleison 
 
Lied 713 vers 1, 2, 5  
 

De Schriften
Groet 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
 
Gebed van de zondag  
 
Inleiding op de dienst 

Kinderen gaan naar de Kindernevendienst  
 
Lezing: Openbaring 7: 9-17 
 

Lied 880 vers 1, 2, 3 en 4 
 
Lezing: Mattheus 5: 1-10 
 
Lied  “Uit vuur en ijzer”  
 
Verkondiging  
 
Orgelspel: Alle Menschen müssen sterben  
 
Lied 834 vers 1, 2 en 3  
     

Kinderen komen terug uit Kindernevendienst en Kinderopvang 

 

Gedachtenis van hen die ons zijn voorgegaan 

 

Inleiding op het noemen van de namen en het nieuwe ritueel van het 
Gedenkboek 

De cantorij zingt: Koester de namen die wij hier gedenken: dat zij geborgen zijn 
in uw genade ingelijst in licht bij U en bij ons.  
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Het noemen van de namen van wie ons zijn voorgegaan 

 

De cantorij zingt: Koester de namen die wij hier gedenken: dat zij geborgen zijn 
in uw genade ingelijst in licht bij U en bij ons. 

 

Het noemen van de namen van wie ons zijn voorgegaan 

 

De cantorij zingt: Koester de namen die wij hier gedenken: dat zij geborgen zijn 
in uw genade ingelijst in licht bij U en bij ons. 

 

Stilte 

 

Na de stilte zingt de cantorij  “God be in my head”     

 

Gebeden en Gaven 

Uit de gemeente 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk  

Orgelspel: inleiding op lied 754 

 

Wegzending en zegen 

Allen gaan staan 

Lied 754 vers 1 en 2 

 

Zegen, allen: Amen 

Orgelspel: Pastorale "Er is een land van louter licht  
 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en 
limonade met elkaar te drinken. U bent van harte uitgenodigd. 
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Uitgangscollecte: Kerk in Actie: Pastoraat 
Eenzaamheid draaglijk maken. 
Eenzaamheid, gemis aan écht contact, komt overal in Nederland voor. Ouderen, 
mensen die hun partner verloren zĳn en migranten lĳden er het vaakst onder. In 
veel kerken zĳn er activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglĳker te 
maken. De Protestantse Kerk ondersteunt deze initiatieven van harte en geeft 
plaatselĳke gemeenten informatie, materialen en tips. Eenzaamheid heeft te 
maken met waardigheid. Daarom is het belangrĳk om er in kerk en samenleving 
aandacht voor te vragen. 
Met uw bijdrage steunt u het pastorale werk van de Protestantse Kerk. Geef aan 
de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. 
Protestantse Kerk o.v.v. Pastoraat. 
Meer informatie op www.protestantsekerk.nl/collecterooster en 
www.protestantsekerk.nl/pastoraat  

Activiteiten deze week 
Dinsdagmorgen 26 november 
Studiekring over actuele theologische onderwerpen 
O.l.v. ds. Lennart Heuvelman 
Tijd & locatie: 10.00-11.30 uur, Annacentrum, St. Annastraat 5, Naarden 

Dinsdagavond 26 november 
Zinspiratie, bijeenkomst CCIV 
Thema: Zonder dialoog geen toekomst voor het religieus erfgoed 
Spreker: Dr. Herman Wesselink 
Tijd & locatie: 20.00-22.00 uur, Verlosserkerk, H.A. Lorentzweg 59,Bussum 

Komende zondag 
1 december 1e advent 
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg 

Adventsvesper  
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 
M.m.v. de Naarder cantorij o.l.v. Ike Wolters 

www.pkn-naarden.nl Facebook: protestantsegemeentenaarden 
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