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Grote of Sint Vituskerk te Naarden 
Liturgie voor de 1e zondag van Epifanie,  
Drie Koningen, 6 januari 2019  

 
Dienst waarin we afscheid nemen van Gert-Jan Mostert 

   als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. 
 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
Organist: Wybe Kooijmans 
 
 
Orgelspel: Voorspel & Koraal lied 475 - Wybe Kooijmans 
 
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: Heilige 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. 
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Aanvangspsalm 72 vers 1 en 6   
   

         Allen gaan zitten 
Kyriegebed 
Telkens na het ‘zo bidden wij’ antwoordt de gemeente met gezang 301g  
 

Gezang 475 vers 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 
       Kinderen mogen naar de nevendienst gaan 
 
Lezing uit het Nieuwe Testament:  Jesaja 60: 1-6 
 
Gezang 459 vers 1, 2, 5, 6 en 7  

Lezing uit het Evangelie: Matteüs 2: 1-12 
 
Gezang 506 vers 1, 2, 3 en 4  
 

Verkondiging 

Orgelspel: Kerstoptocht - Wybe Kooijmans 
 
Gezang 498 vers 1, 3 en 4 
 

De kinderen kom terug uit de nevendienst en kinderopvang 
 

 
Afscheid van Gert-Jan Mostert als Ouderling-Kerkrentmeester  
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Belofte van geheimhouding bij het afscheid van Gert-Jan Mostert  
 
Gert-Jan Mostert, ik vraag u: 
Belooft u al wat u in het ambtswerk ter ore en ter kennis is gekomen in uw hart en 
alleen in uw hart te bewaren, uit liefde en respect voor allen die u in uw 
ambtswerk als ouderling-kerkrentmeester hebt ontmoet? 
 
Lied 24 uit ‘Het liefste lied van overzee’ vers 1, 2, 4 en 6 

Gebeden en gaven 
 
Uit de gemeente  

Gebeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 
Inzameling van gaven: 1 Diaconie 2. Kerk 
 
Orgelspel: Inleiding op het slotlied-Wybe Kooijmans 

 
 

Wegzending en zegen 
         Allen gaan staan 

Slotlied:  Lied 28 uit ‘Het liefste lied van overzee’  

Zegen, met gezongen ‘Amen’ door de gemeente. 
 
Orgelspel: Mars van de drie Koningen -  
 
Na de dienst is er gelegenheid om Gert-Jan persoonlijk te bedanken voor zijn 
ambtswerk in onze Protestantse Gemeente. Bovendien is er alle gelegenheid om 
elkaar, bij koffie en thee en limonade, heil en zegen te wensen voor het jaar 2019 
en elkaar te ontmoeten.  

Uitgangscollecte: bestemd voor ZWO 

Activiteiten komende week 
Maandagavond 7 januari “Dichter bij dichters” 
Het poëzieprogramma van dit jaar heeft als thema 'Op zoek naar nieuwe woorden' 
De avonden worden gehouden in huiselijke kring: Koningin Wilhelminalaan 36.  
Het gaat om vier opeenvolgende maandagavonden: 7, 14, 21 en 28 januari. 
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Dringend verzoek: u bent van harte welkom maar wilt u zich van te voren wel even 
opgeven in verband met de organisatie? 
fam. Schouten, tel. 035-6948871, e-mail: schoutenjanpeter@gmail.com 

Dinsdagmorgen 8 januari 2018 
Studiekring over actuele theologische onderwerpen  
o.l.v. ds. Lennart Heuvelman 
Tijd & locatie: 10.00-11.30 uur, Annacentrum, st Annastraat 5, Naarden 

Donderdagmorgen 10 januari 
De Veste-viering/Bijbelkring 

O.l.v. dhr. Kees Schuurman 

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

Donderdagavond 10 januari 
Bijeenkomst CCIV serie van 2 avonden, volgende avond op 17 januari 
Thema: Volk van God en een beloofd land?  
Spreker: Nico den Bok 
Tijd & locatie: 20.00 uur, Spieghelhuis, Nieuwe ’s Gravelandseweg 34, Bussum 

Komende zondag 
13 januari 
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 
Voorganger: ds. Véronique Lindenburg 
 
www.pkn-naarden.nl      Facebook: protestantsegemeentenaarden 

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

