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Grote of Sint Vituskerk Naarden 

17 april 2022 
 
Pasen 
  

Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
Orgel: Wybe Kooijmans 
Trompet: Edward de Bode 
Met medewerking van de Naarder cantorij o.l.v. Ike Wolters 
  
Muziek ter voorbereiding 
 
Stilte 

      Voorbereiding 
 
Begroeting door de ouderling van dienst 
 
Ontsteken van het licht op de tafel terwijl de cantorij zingt 
 

Allen gaan staan 
Bemoediging en drempelgebed   

V:  Onze hulp is de naam van de Heer, 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: God, voordat wij U zoeken, 
 bent U er al, met uw licht dat overal doordringt 
 en hoop en warmte schenkt. 
G: Overkom dan met uw licht 
 ook het donker in ons leven. 
V: Laat het kwaad en het ongeloof 
 niet tussen U en ons instaan. 
G: Maar laat ons opleven in uw nabijheid, 
 door Jezus Christus, licht uit Licht. 
 Amen. 
 
Intochtspsalm 149 vers 1 en 5   

Allen gaan zitten 
 
Kyriegebed met acclamatie 367d   



2 

 

Na 1e bede allen: Kyrie eleison 
Na 2e bede cantorij: Christe eleison 
Na 3e bede allen:  Kyrie eleison 
 
Glorialied 624 vers 1, 2 en 3 

 
De Schriften 

Groet 

V: De Heer zij met u 
A: Ook met u zij de Heer 

Gebed 

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 51: 9-11 

 
Lied 608 vers 1 en 3 

Lezing uit het evangelie: Johannes 20: 1-18 

 
Cantorij zingt:  “Easter song of praise”  
 
Overdenking 
 
Stilte  
 
Muziek orgel en trompet 
 
Lied 633 vers 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 en 5 allen   

 
 

Gebeden en Gaven 
Uit de gemeente 

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader (gesproken door allen) 

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. 
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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. 
 
Aandacht voor de collecte         

Allen gaan staan 
      Heenzending en Zegen 

Lied 634 vers 1 en 2   
 

Zegen, met gezongen ‘Amen’ 
 
Muziek orgel en trompet 
 

Uitgangscollecte is bestemd voor: ZWO 

Diaconie en Kerk  

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

Donderdag 21 april 2022  
Zinspiratie Bijeenkomst CCIV 
Thema: Darwins cijferslot, onze eigen draai aan de evolutie. 
Spreker: Frans Saris 
Tijd & locatie: 20.00 uur,  Apostolisch Genootschap, Meulewiekenlaan 49 (hoek 
Beatrixplantsoen) Bussum  
 
Persoonlijke ontmoetingen met duo's uit de kerkenraad  
over functioneren van onze kerkelijke gemeente 
 
Komende zondag 
24 april 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Petra Barnard uit Blaricum 
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Website: www.pkn-naarden.nl / Facebook: protestantsegemeentenaarden 
 

 
 
 
 

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

