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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
  Zondag 10 januari 2021  
 

2e zondag van Epifanie 
 

Predikant: ds. Lennart Heuvelman 
Organist:  Wybe Kooijmans 
Met zang door gelegenheidskoortje uit de gemeente 
 
Orgelmuziek 
 
Welkom, aansteken van het licht op tafel      

Allen gaan staan 
Bemoediging en drempelgebed  
 
V:  Ons samenzijn dragen we op aan God, 
G : die liefde is en grond van ons bestaan. 
V:  Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst. 
G: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 
V: U kent ons behelpen, God ons vallen en opstaan, 
     ons zoeken in de hoop ook te vinden, 
     onze twijfel en onze gehechtheid aan zekerheid. 
     Help ons te vertrouwen op wat U ons geeft, 
     te vertrouwen in uw toekomst 
     en leer ons het leven nu daaraan te spiegelen. 
     Zodat iets van uw rijk oplicht 
     waar wij onze voetstappen zetten. 
G: Amen. 
 

       Allen gaan zitten 
 
Psalm 100 vers 1, 2 en 4 

Groet 
 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
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Evangelielezing: Marcus 1: 1-11 
 
Muziek orgel 
 

Verkondiging 

 

Muziek orgel 

 

Gezang 527 vers 1, 3 en 5 

Gebeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 
 
Gezang 513 vers 1, 2, 3 en 4 

 

Allen gaan staan 
Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie  ‘Amen’:  Gezang 431b  
 
 
U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 
 

Muziek tijdens het verlaten van de kerk: In dir ist Freude - J.S. Bach 

 
Uitgangscollecte is bestemd voor Protestantse Kerk missionair werk 

Diaconie en Kerk  
 
Geven met Givt. Steeds meer 
mensen hebben geen contant 
geld meer op zak en vinden het 
ook lastig om collectebonnen te 
gebruiken. Daarom hebben wij, 
zoals al eerder gemeld, besloten 
om ook digitaal collecteren via 
de Givt-app op de smartphone te introduceren.  
Meer informatie vindt u op onze website www.pkn-naarden.nl 
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‘Zingen door gemeenteleden’ Als de cantorij niet zingt dat vormen we een 
zanggroepje van 5 gemeenteleden die samen liedteksten uit de liturgie zingen. 
Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij Janske de Meijer. 
 
 
Komende viering:  
Zondag 17 januari 2021 
Grote of Sint Vituskerk 10.15 uur 
Voorganger: ds. Marnix van der Sijs 
 
 
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. 
 
Website-pagina www.pkn-naarden.nl  facebook protestantsegemeentenaarden 
 

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

