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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
        11 augustus 2019 – Liefde, II 
 
 

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg 
Orgel: Dirk Out  
 
Orgelspel: Fantasia in c, BWV 537  
 
Stilte van bezoekers, 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 die hemel en aarde gemaakt heeft,   
G: die ons leven geeft in overvloed. 
O: Goede God, u omringt ons met uw liefde.   
G: Op liefde is uw schepping gebouwd,  
      hebt u mens en dier en al wat leeft samengebracht. 
O: Zoveel vormen voor vreugde en verdriet, begin en einde. 
G: Dat wij in uw liefde leven mogen en deze herkennen en vieren. 
O: Wij prijzen uw naam, u die leeft in eeuwigheid.  
G: Amen.  
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Psalm 139 vers 1, 7, 8 

 

Allen gaan zitten 
 
Kyriegebed 3x beantwoord met lied 301g  
 
Het gebed wordt besloten met een lofspreuk 
 
Lied: 158b – 2x  
 
 

De Schriften 
 
Groet 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
 
Gebed van de zondag  
 
Inleiding op de dienst  
 
 
 
 
Lezing: Hooglied 3:1-5 

 
Lied: Wij bidden u, o Heil’ge Geest  

Tekst van Hadewych (+- 1400) – uit Brief 30 (Marieke van Baest, Haar naam is Amor, blz. 

47, uitg. Ademtocht Tilburg 2004)   

 

Lied 95 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Tussentijds  

Verkondiging  
 
Orgelspel 
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Lied: Ongestraft mag liefde bloeien  

 
Gebeden en Gaven  

 

Uit de gemeente  

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 

Orgelspel 

Wegzending en zegen 

Allen gaan staan 

Lied 423 vers 1, 2 en 3

Zegen 

Allen: AMEN 

Orgelspel: Fuga in c, BWV 537 

 
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, Binnenlands diaconaat 
Vakantiepret voor kinderen in armoede 
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Kerk in 
Actie ondersteunt kerken en organisaties die armoede in Nederland bestrijden, 
bijvoorbeeld met de actie Vakantietas. 
Kerk in Actie wil 5.000 kinderen die opgroeien in armoede verrassen met een 
vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met 
leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of 
een pretpark in de buurt.  
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals 
armoedebestrijding bij kinderen. 
Info:  www.kerkinactie.nl/vakantietas  
 

http://www.kerkinactie.nl/vakantietas
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Tijdens de school-zomervakantie (14 juli t/m 18 augustus)is er geen 
kindernevendienst. 
 
 
Activiteit deze week   
Zomerontmoeting 14 augustus 
U/jij bent van harte uitgenodigd voor de Zomerontmoeting.  
Het begint om 20 uur met koffie/thee en ontmoeting in de pastorie bij ds. 
Lindenburg. Omstreeks 21 uur gaan wij naar de Witte Kerk waar wij de 
tentoonstelling van Martien van Dijssel kunnen bezoeken in aanwezigheid van de 
kunstenaar. Zo mogelijk graag opgave vooraf via vclindenburg@gmail.com. 
Mede namens de werkgroep Kunst in de Kerk, ds. Véronique Lindenburg 
 
 
Komende zondag 
18 augustus 
Grote of Sint Vituskerk -10.00 uur 
Voorganger: ds. P. Barnard 
 
 
www.pkn-naarden.nl  

Facebook: protestantsegemeentenaarden 

 

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

