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Grote of Sint Vituskerk Kerk Naarden 
        Zondag 20 september 2020 

  
 

        Behandel anderen zoals je wilt 
       dat ze jullie behandelen (Lucas 6: 31) 

 
Voorganger: ds. Marnix van der Sijs 
Organist: Wybe Kooijmans 
Solist: Marga Melerna (alt bij het Groot Omroepkoor en zangdocent) 
 

 
Vanaf 10.00 uur: ‘Quia tu, Domine Deus meus’ en ‘O mi dilectissime Jesu Christ,’ 
uit ‘Super Omnia’  
 
Welkom, aansteken van de kaarsen       

Allen gaan staan 
Bemoediging, groet en drempelgebed  
v. Onze hulp is de naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. die trouw is tot in eeuwigheid 
a. EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
v. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God 
 de Vader en van Jezus Christus, onze Heer. 
     (volgt het drempelgebed)  

Allen gaan zitten 

 
Kyriegebed, met als responsie Lied 301k door voorganger en solist 
 
Glorialied 304 vers 1, 2 en 3, de voorganger spreekt de tekst uit terwijl de organist 
daaronder de melodie speelt 
 
 

Lezing Lucas 6: 31 - 35 
 
Solozang: ‘Sei stille dem Herrn,’  
 
Preek 
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Solozang: ‘Priez pour paix,’  
 
 

Voorbeden, met als responsie Lied 331 door voorganger en solist, 
 
stil gebed en ‘Onze Vader 
   
Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
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. 

     Allen gaan staan 
 
Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie  ‘Amen’:  Gezang 431b  
 
 
Solozang: ‘Gott soll allein mein Herze haben, 
 
U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 
 
Korte vieringen op zondagen omlijst door muziek 
Voor de maand september zijn we op weg met het thema, waarin we het 
jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk volgen: 'Het goede leven'. 
27 september Ds. L.J.Th. Heuvelman 
 
Vergeet u zich niet aan te melden voor de komende vieringen liefst via de scipio-
app of anders via Hilleke van Dijk bereikbaar op woensdag of donderdagavond 
tussen 19.00-20.00 uur telefoonnummer 06-14055011.  Alvast hartelijk dank. 
 
Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in Actie  
Diaconie bestemming voor C’est la vie huis Naarden  
Kerk bestemming renovatie Stiltekapel 
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De Stichting Grote Kerk biedt ons als kerkelijke gemeente een preview van de 
plafondschilderingen op het tongewelf. Op zondag 27 september a.s. is er 
gelegenheid om tussen 12.00 en 14.00 uur in groepjes van 10 van dichtbij het 
tongewelf te bekijken. De tour duurt 20 minuten. Het is een korte, unieke activiteit 
die de stichting de toepasselijke titel ‘hemelbestormers’ gaf. Aanmelding voor de 
tour via Wil de Vries-Kempes. 

 
Website-pagina www.pkn-naarden.nl 


