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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
   2 oktober 2022 
       
3e zondag van de herfst 

 
 
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 
Orgel: Dirk Out 
Met medewerking van de Naarder cantorij o.l.v. Bart Klijnsmit 
  
Orgelspel 
  
Stilte, 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   
V: Onze hulp is de Naam van de Heer 
A:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A:  en niet loslaat waarmee Zijn hand begon. 
V: Verborgen licht, stilte die ons zoekt, 

die ons hart opent en ruimte maakt, 
A:  wees in ons kracht, hoop en warmte. 
V: Voor alle keren dat wij de deur gesloten hielden, 

de toegang tot het hart, voor U en voor elkaar. 
A:  God, doe ons opnieuw beginnen. 

Verbind ons met elkaar.  
V: Raak ons aan, beroer ons met uw allesomvattende liefde. 

Verzacht ons, wek liefde in ons. 
A:  Wijs ons de weg door uw Geest, 

die ons levend maakt. 
Amen. 

 



2 

 

Psalm 121 vers 1 cantorij, 3 en 4 allen  
Allen gaan zitten 

 
Kyrie-litanie: 300a, voorzang door cantor, telkens beaamd door allen  
 
 
Gloria lied: 303 vers 1 cantorij, 2 en 3 allen 
 

De Schriften
 
Groet 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
 
Openingsgebed 
 
Lezing uit het Oude Testament: Habakuk 3: 1-3 en 16-19   

 
Antwoordpsalm 37 vers 1 tot en met 11  
Met antifoon beginnen door cantorij, herhaling allen en na vers 11 antifoon 
nogmaals door allen.  
 
Lezing uit het Evangelie: Lucas 17: 1-10  

Cantorij zingt:  “Lead me Lord”   

Verkondiging 

Orgelspel ter meditatie 
 
Lied 650 vers 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 en 7 allen  
 

Gebeden en Gaven 
 

Uit de gemeente 

Voorbeden, met acclamatie 368j  

 

Stil gebed en Onze Vader 



3 

 

     Wegzending en zegen 

          Allen gaan staan 

Lied 422 vers 1, 2 en 3 

 

Zegen, met gezongen ‘Amen’ 
 
Orgelspel 
 

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 is bestemd voor: Kerk in actie Kerk en Israël (Israëlzondag) 
Info: www.kerkinactie@protestantsekerk.nl 
 
Diaconie en Kerk  
 
Geven met Givt. Meer informatie vindt u 
op onze website www.pkn-naarden.nl 
 
Activiteiten komende week: 

Woensdag 5 oktober  
Songs and Silence  
Tijd & locatie: 20.00 uur, Wilhelminakerk, Bussum  
 

Donderdag 6 oktober 2022  
Gesprekskring Film & Religie  
Tijd & locatie: 20.00 uur, Annacentrum 
Het is belangrijk dat belangstellenden zich van tevoren aanmelden.  
Dat kan via email: l.j.t.heuvelman@gmail.com 

Komende zondag:  
9 oktober 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
 Voorganger: ds. Marnix van der Sijs 
 
Website: www.pkn-naarden.nl / Facebook: protestantsegemeentenaarden 
 

 

http://www.kerkinactie@protestantsekerk.nl
http://www.pkn-naarden.nl/
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