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      Grote of Sint Vituskerk Kerk Naarden  
  Zondag 16 februari 2020 

      - de zesde zondag na epifanie – 

   Kunst-kerkdienst, ‘het oordeel van koning Salomo’ 

Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
Organist: Wybe Kooijmans 
 
Orgelspel: Trumpet voluntary  
 
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst 
 

Voorbereiding 
 
Begroeting door de ouderling van dienst 
 
Ontsteken van het licht op de tafel 

         Allen gaan staan 
Bemoediging en drempelgebed 
 
O: Onze hulp is de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
O: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G: en niet loslaat waarmee Zijn hand begon. 
O: Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt, 
     blijft dit huis leeg 
     en als Gij zelf niet met ons gaat, 
     zijn wij vergeefs bijeen; 
     wanneer Gij zelf ons niet verlicht, 
     weten wij geen raad.  
G: Breng ons dan tot waar Gij zijt, 
     tot voor uw lichtend aangezicht. 
     Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken. 
O: Maak dan uw stem hoorbaar, 
     ons lied waarachtig 
     en ons gebed bezield. 
G: Amen. 
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Intochtspsalm: Psalm 84 vers 1 en 3   
 

      Allen gaan zitten 
Kyriegebed 
Telkens na het ‘zo bidden wij’ antwoordt de gemeente met:  
 
 
Gloria:  Tussentijds 18: 1, 2 en 3   

 
De Schriften 

Groet 

V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 

Gebed van de zondag    

Gesprek met de kinderen 

De kinderen mogen vervolgens naar de nevendienst gaan. 
 
Lezing uit het Oude Testament: 1 Koningen 3: 16-28  
 
Mediteren bij het schilderij ‘Salomons oordeel’  
(Naarder stadhuis, schilder onbekend) 
 
Orgelspel ter meditatie:  ‘Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ’  
 
Evangelielezing:  Matteüs 5: 17-26 
 
Gezang 326 vers 1, 2, 3 en 6  
 
Overdenking 
 
Orgelspel: improvisatie ‘The windmills of your mind’  
(‘Les moulins de mon coeur’,  

   De kinderen komen terug uit de nevendienst 
 

Gebeden en gaven 
Uit de gemeente 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
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Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 

Orgelspel: Tambourin -  
Heenzending en zegen   

     Allen gaan staan 
Gezang 871 vers 1, 2, 3 en 4   
Zegen,  gezongen ‘Amen’ 
 
Orgelspel:  ‘Arrival of the Queen of Sheba’  
 
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 Binnenlands diaconaat 
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder 
verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een 
mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat het land van 
herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, 
heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en 
uitgezet te worden.  
Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocumenteerden met informatie, 
advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid. Ook helpen zij bij nieuwe 
asielprocedures. Kerk in Actie ondersteunt deze initiatieven: 
Wereldhuis Amsterdam 
Stap Verder in Amsterdam Zuidoost 
Pauluskerk Rotterdam - Ondersteuning Mensen Zonder verblijfspapieren 
Stek Den Haag - Tijdelijke opvang in De Halte 
Villa Vrede Utrecht - Een veilige plek 
Landelijke Ongedocumenteerden Steunpunt - meldpunt vreemdelingendetentie 
INLIA - Hulp aan dakloze vluchtelingen 

 
Activiteiten deze week 
Dinsdagavond 18 februari 
Inspirerende Meditatie Houd je van actieve spiritualiteit?! 
O.l.v. Paul Eykenduyn 
Tijd & locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15 
Wil je een keer een bijzondere meditatie-oefening meemaken, stuur dan een mail 
aan paul.eykenduyn@xs4all.nl (zie ook www.pkn-naarden Agenda)  

 
 

mailto:paul.eykenduyn@xs4all.nl
http://www.pkn-naarden/
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Donderdagmorgen 20 februari 
De Veste-viering 
O.l.v. dhr. Kees Schuurman 
Tijd & locatie: 10.00-11.00 uur, zaal naast het restaurant in De Veste 

Komende Zondag 
23 februari 2020 Viering Heilig Avondmaal 
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 
Voorganger: ds. A. Sneep uit Amstelveen 
 
In verband met ziekte van ds. Véronique Lindenburg kan de Inspiratiemiddag 
van 26 februari helaas niet doorgaan. 
 

www.pkn-naarden.nl Facebook: protestantsegemeentenaarden 

http://www.pkn-naarden.nl/

