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Grote of Sint Vituskerk Naarden 

        3 november 2019   

        Op weg en op zoek 
 

 

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg 

Orgel: Dirk Out  

Met de Naarder cantorij o.l.v. Ike Wolters 

 

Orgelspel  
 

Stilte van bezoekers, enkele minuten voorafgaand aan de dienst 

 

Voorbereiding 

 

Begroeting door de ouderling van dienst 

 

Bij aansteken van de kaarsen zingt cantorij Lied 103e   

 Allen gaan staan 

 
Bemoediging en drempelgebed 

O: Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft,   

G: die ons leven geeft in overvloed. 

O: Goede God, u omringt ons met uw liefde.   

G: Of wij stil staan of op weg zijn, of wij zoeken of niet weten waar wij het 

     vinden kunnen, 

O: U bent in en om ons heen. 

G: Of wij een route voor ons zien of een muur, of dat binnen of buiten ons is, 

O: U bent ons nabij. 

G: Uw zegen danst in het licht.  

     Wij prijzen uw naam. Amen.  

 

Lied 221 vers 1 en 3 
Allen gaan zitten 

 
Kyriegebed 3x beantwoord met lied 367d  
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Het gebed wordt besloten met een lofspreuk 

 

Psalm 150a vers 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen  

 
 

De Schriften 

Groet 

V: De Heer zij met u! 

A: Ook met u zij de Heer! 

 

Gebed van de zondag  

Inleiding op de dienst en aandacht voor de kinderen 

Kinderlied 784 Voorzang = zijde preekstoel   

 

Er is deze zondag geen Kindernevendienst 

Lezing: Genesis 12:1-8 

 

Lied 816 vers 1 cantorij, 2 allen, 4 cantorij, 1 allen  

Lezing: Lucas 19:1-10 

 
Cantorij zingt 'Look at the world' van John Rutter  
 
Verkondiging 

  

Orgelspel 

 

Lied 880 vers 1, 2, 3 en 4  

Kinderen komen terug uit Kinderopvang  
 

Gebeden en Gaven  

Uit de gemeente 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 
 

Wegzending en zegen 
Allen gaan staan 
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Lied 423 ver 1, 2 en 3 

 

Zegen 

Allen: AMEN 

Orgelspel 

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:  Kerk in Actie: Najaarszending 
Goede predikanten opleiden in Zambia 
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de 
bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede 
predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen 
de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van 
Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de 
gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de 
ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.  
Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in 
Zambia.  
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs 
en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze 
verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro 
krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u 
mee?  
Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkzambia.  
  

Vanmiddag Muzikale Geliefdenvesper: Lux Aeterna, Morten Lauridsen  

Grote of Sint Vituskerk Naarden - 16.00 uur  

Begin november worden in onze streken al sinds eeuwen op verschillende wijzen 

de overledenen herdacht: met licht in donkerheid, met stilte of juist met muziek. 

De muzikale 'Geliefdenvesper' in de Grote Kerk sluit bij deze traditie aan.  

Op deze zondag wordt een koorwerk van de Amerikaanse componist Morten 

Lauridsen uitgevoerd door de St. Michaelscantorij uit Zwolle onder leiding van 

Toon Hagen. Organist is Wybe Kooijmans. Het koorwerk klonk voor het eerst op 13 

april 1997 door Los Angeles Master Chorale. Over Lux Aeterna (Altijddurend Licht) 

schreef Lauridsen zelf: het is een intiem werk van stille sereniteit gecentreerd rond 

een universeel symbool van hoop, geruststelling, goedheid en schittering.  

http://www.kerkinactie.nl/kerkzambia
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Welkom en inleiding door ds. Véronique Lindenburg. Na afloop, omstreeks 17.15 

uur is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen iets te gebruiken. Van harte 

welkom! 

 

Activiteiten deze week: 
Donderdagmorgen 7 november 

De Veste-viering, viering Heilig Avondmaal 

O.l.v. dhr. Toon van Dijk 

Tijd & locatie: 10.00-11.00 uur, zaal naast het restaurant in De Veste 

Komende zondag 
10 november 

Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 
 
Lied van de maand 
Wij zijn gestart met het gebruik van een “lied van de maand” in de eredienst. 
Meer hierover in het nieuwste Kerkjournaal.  De “maand” loopt deze keer van 
zondag 20 oktober t/m zondag 24 november. We beginnen gelijk met 2 liederen 
die we al eens eerder in een dienst zongen:  lied 880 en als kinderlied lied 784, 
beide uit het Liedboek. 

 

 

www.pkn-naarden.nl 
Facebook: protestantsegemeentenaarden 
 

 

 


