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 Grote of Sint Vituskerk Naarden 
11 december 2022  

Derde adventszondag  
Zondag Gaudete, ‘Verheugt u’ 

 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
Orgel: Wybe Kooijmans 
  
Orgelspel ter voorbereiding 
 
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst 
 

Voorbereiding 

Welkom, aansteken van het licht op de tafel 

Aansteken van de derde adventskaars en voorlezen van het kaarsenvers 

3e Advent 
In een wereld vol met vragen, 
Wachten wij vol ongeduld, 
Op een droom die ons kan dragen, 
en ons weer met hoop vervult. 
Hij zal komen, God is met ons, 
door profeten al verwacht, 
God zal wonen bij de mensen, 
Komt als kind in onze nacht. 

Allen gaan staan 

Bemoediging en groet, drempelgebed  

V: Onze hulp is de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G: en niet loslaat waarmee Zijn hand begon. 
V: 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. 
V: Wek geloof in onze harten. Geef ons een oog en een hart 
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 voor uw tekenen door alle vreugde en geluk, verdriet en lijden heen, 
 dag in, dag uit. 
G: Amen. 
 
Lied 146c vers 1 en 7  

Allen gaan zitten 
Kyrie 
Lied 125 uit Liedboek 1973 vers 1, 3 en 4  
 

De Schriften 
Groet 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
 
Openingsgebed 
 
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 35: 1-10 

Lezing uit het Evangelie:  Matteüs 11: 2-11 

Lied 433 vers 1, 4 en 5  
 
Overdenking 
Stilte, orgelspel 

Magnificat, uit ‘Liefste lied van overzee’ 
 

Gebeden en gaven 

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Allen gaan staan 
 

Lied 444 vers 1, 2 en 4  

 

Zegen, gevolgd door gezongen 'Amen' 
 
Orgelspel 
 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie, thee en limonade te drinken.  
Van harte uitgenodigd! 
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Uitgangscollecte is bestemd voor : ZWO 
 
Diaconie en Kerk  

Geven met Givt. Meer informatie vindt u op onze website www.pkn-naarden.nl 

Vanavond: 
Vesper 3e advent 
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: ds. Tanja Viveen-Molenaar  
M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Bart Klijnsmit 
 
Activiteiten deze week: 
Donderdag 15 december 2022  
Kerstviering seniorencontact  
Tijd & locatie: 11.30 uur Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan  
 
Komende zondag: 
18 december 4e Adventszondag 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. A. Sneep uit Amstelveen 
 
18 december 
Volkskerstzang 
Grote of Sint Vituskerk – 19.00 uur 
 
Website: www.pkn-naarden.nl / Facebook: protestantsegemeentenaarden 

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

