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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
25 december 2019, Kerstochtend 
KINDERPROJECT  
DROOM VAN LICHT – GEEF LICHT! 
 

Voorgangers: ds. Véronique Lindenburg en ds. Lennart Heuvelman 
Orgel: Wybe Kooijmans 
Trompet: Edward de Bode 
Met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters 
 

Voorafgaand aan de dienst 
 

Lied 477 vers 1, 2, 4  
 

Muziek orgel en trompet: Concerto in Bes  
                                               Allegro - Andante - Allegro  

Voorbereiding 
 
Begroeting door de ouderling van dienst 
 
Ontsteken van het licht op de tafel terwijl de cantorij zingt Lied 499 vers 1, 2, 3 

 
Allen gaan staan 

Bemoediging en drempelgebed 
O: Onze hulp is de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
O: Wees hier aanwezig, God, in uw gemeente 
     die in het duister U verwacht. 
     Kom ons bevrijden en maak haar 
     tot een huis van verzoening. 
G: Licht van de wereld kom tot ons. 
O: Maak uw gemeente een schuilplaats 
     voor groten en kleinen, 
     een werkplaats van vrede en recht, 
     een voorhof van ruimte en rust. 
G: Licht van de wereld kom tot ons. 
O: Wees hier aanwezig, God, in uw gemeente. 
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     Kom in deze warrige wereld, 
     vaak zo leeg aan geest en gevoel, 
     geef haar niet prijs aan zichzelf. 
G: Licht van de wereld kom tot ons. 
     Vernieuw het gezicht van de aarde 
     door de komst van uw zoon.  
     Amen. 
 

Psalm 98 vers 1 en 3  
Allen gaan zitten 

Kyriegebed met acclamatie 301a  
na 1e bede allen Kyrie eleison,  
na 2e bede cantorij Christe eleison,  
na 3e bede allen Kyrie eleison 
 
Lied 481 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 

Inleiding op de dienst en aandacht voor de kinderen 

Kinderstapellied vers 5 plus refrein   
Kinderen gaan naar de Kindernevendienst  

 
Lezing Jesaja 52:7-10 
 
Cantorij: “Christmas lullaby”  

Lezing: Johannes 1:1-14 

 
Lied 500 vers 1 cantorij, 3 en 5 allen  
 
Verkondiging  
 
Muziek orgel en trompet: La tranquillité  
                                               L'amour 
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Lied 478 vers 1, 2, 4  
Kinderen komen terug uit Kindernevendienst en Kinderopvang 

 

Gebeden en Gaven  
 

Uit de gemeente 

Dank- en voorbeden met acclamatie Lied 368c, stil gebed,  

 

Onze Vader 
 
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 
 
Muziek orgel en  trompet: La grâce  
                                                La majesté 

 

Wegzending en zegen 

Allen gaan staan 

Lied 487 vers 1, 2 en 3

Zegen 

Allen: AMEN 

Muziek orgel en  trompet: La vaillance  
         La gaillardise 

 

Uitgangscollecte Kerk in Actie: Kinderen in de knel 
Geef licht aan kinderen in Moldavië 
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten 
leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van 
Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun 
kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd 
op zichzelf aangewezen. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In 
twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding 
en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen 
hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum ook psychologische 
begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, 
zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen 
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afmaken. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in 
Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere 
Kinderen in de knelprojecten gesteund. Geef in de collecte of maak uw bijdrage 
over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Opvang Moldavië’. 
Helpt u mee?  
Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/opvangmoldavie 
 
De Protestantse Gemeente Naarden wenst u gezegende Kerstdagen. 
 
Morgen 26 december Orgelconcert Toegang €12.50/€10.00 

Door Wybe Kooijmans, Grote of Sint Vituskerk –15.30 uur 

met medewerking van het Vocaal Ensemble Fioretto o.l.v. Thijs Kramer 
  
Komende diensten 
Zondag 29 december 
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg 
 
Dinsdag 31 december Oudjaarsavond 
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 
 
www.pkn-naarden.nl    Facebook: protestantsegemeentenaarden  

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

