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Grote of Sint Vituskerk Naarden 

23 februari 2020  

Zevende zondag na Epifanie 
 

         DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL 

 

Voorganger: Ds. A. Sneep, Amstelveen  

Orgel: Wybe Kooijmans 

  

Orgelspel: Liebster Jesu, wir sind hier  

 

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 in de naam van de Heer,  

G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

O: Hoor ons aan, eeuwige God 

G: hoor naar ons bidden. 

O: Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt, 

G: blijf ons niet verborgen. 

O: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf. 

G: Gij, Heer, vergeef ons. 

O: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw, 

G: geef ons genade. 

O: Breng ons in het reine met U en met elkaar. 

G: Zegen ons met vrede en laat lichten Uw aangezicht.  

     Amen 
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Aanvangspsalm 72 vers 1, 4 en 7  

 

Allen gaan zitten 

Kyriegebed, afgesloten met een gezongen Kyrie/Heer ontferm U. 

 

Lied 314 vers 1 en 3  

 

De Schriften 

Groet 

V: De Heer zij met u! 

A: Ook met u zij de Heer! 

 

Gebed van de zondag  

Inleiding, gesprekje met de kinderen van de kindernevendienst 

 

De kinderen mogen vervolgens naar de nevendienst gaan. 

 

1e lezing Leviticus 19 : 1 - 2; 17 - 18 

 

Lied 422 vers 1, 2 en 3  
 

2e lezing:  Mattheüs 5 : 33 – 48 

 

Lied 418 vers 1, 2 en 4  

 

Verkondiging  

 

Orgelspel: Voorspel en koraal "Morgenglans der eeuwigheid"  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Lied 213 vers 2, 3 en 5  

 

   Kinderen komen terug uit de nevendienst en kinderopvang 

 

Gebeden en Gaven 

Uit de gemeente 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Amen. 

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 

Orgelspel: Prélude  

 

Lied 340b : Apostolische geloofsbelijdenis (staande indien mogelijk) 

 

 

De Maaltijd van de Heer 

Nodiging 

Tafelgebed 

V. De Heer zij met u 

A. En met uw geest. 

V. Verheft uw harten. 

A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Lofprijzing, uitlopend op het Sanctus: 

 

Lied 404a  

 

Gedachtenis, na de instellingswoorden beaamd met: 

 

A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  

verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. Maranatha. 

 

Aanroeping van de Geest 
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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. 

Vredegroet 

 V. De vrede van de Heer zij altijd met u. 

 A. En met uw Geest. 

 V. Geeft elkaar een teken van vrede. 

Lied 408 b  

 

Gemeenschap van Brood en Beker 

Orgelspel: Prudentia  

Dankzegging 

Wegzending en zegen 

Allen gaan staan 

Slotlied 276 vers 1 en 3 

 
 

Heenzending en zegen, aansluitend zingen allen: Amen 

Orgelspel: Voorspel en koraal "Kom nu met zang"  

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 Werelddiaconaat 
Hoe de kerk in Noord-Kameroen zich ontwikkelt 
Graag vertellen we u wat meer over het werk van de Lutherse Broederkerk in het 
droge noorden van Kameroen, dat onze gemeente op dit moment steunt via Kerk 
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in Actie. Deze kerk ondersteunt haar gemeenteleden met duurzame landbouw en 
theologisch onderwijs. Meer informatie www.kerkinactie.nl/kameroen 
 
Activiteiten deze week: 
Donderdag 27 februari 

Kring zijn & Zin betekenisvol leven 

Donderdag 27 februari 

Zinspitratie, bijeenkomst CCIV 

Thema: God in de Koran 

Spreker: Nico den Bok 

Tijd & locatie: 20.00 uur, Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 14, Bussum 

 

Komende zondag 

1 maart 1e zondag van de 40 dagentijd Productencollecte voedselbank 

Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 

 

1 maart Vesper 

Grote of Sint Vituskerk in het Koor - 19.30 uur 

Voorganger: kapelaan Andrea Geria 

m.m.v. Vituskoor o.l.v. Willem Vonk 

 

www.pkn-naarden.nl 

Facebook: protestantsegemeentenaarden 


