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Grote of Sint Vituskerk Kerk Naarden 

       Zondag 20 juni 2021 
 
 

Predikant: Ds. A. Sneep, Amstelveen 
Organist:   Wybe Kooijmans 
 

 
10.00-10.15 muziek orgel: Choral I (fragment) - C. Franck 
                              Pastorale (Sonate 7) - J. Rheinberger 
 

 

Welkom, aansteken van het licht op tafel 

     Allen gaan staan 

 

Bemoediging en groet, drempelgebed  

V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Hoor ons aan, eeuwige God 
G: hoor naar ons bidden,  
V: Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt, 
G: blijf ons niet verborgen. 
V: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf. 
G: Gij, Heer, vergeef ons. 
V: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw, 
G: geef ons genade. 
V: Breng ons in het reine met U en met elkaar. 
G: Zegen ons met vrede en laat lichten Uw aangezicht. 
    Amen.  

  Allen gaan zitten 
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Psalm 84 vers 1 en 3 (t. Jan Wit, m. Genѐve 1562) 

 

 
 
3 Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
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Lezing: Marcus 4 : 35 - 41  

35Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: 
‘Laten we het meer oversteken.’ 36Ze stuurden de menigte weg en namen hem 
mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer 
op. 37Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die 
vol water kwam te staan. 38Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. 
Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we 
vergaan?’ 39Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en 
zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam 
helemaal tot rust. 40Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? 
Geloven jullie nog steeds niet?’ 41Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden 
tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’ 
©Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederlands Bijbel Genootschap 

Stilte en muziek orgel: Verset in E - L. Boëllmann 
  
Korte overdenking 
 
Stilte en muziek orgel: Elevation in Es - L. Boëllmann 
 
Uit de gemeente  
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ 
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Gezang 213 vers 1, 4 en 5  
(t. Christaan Knorr von Rosenroth, vert. C.B. Bruger, m. Mühlhausen 1662) 

 
 
4 Breekt de jongste morgen aan, 
geef, o Opgang uit den hoge, 
dat wij met U opgestaan 
alle leed vergeten mogen, 
doe ons opgaan tot uw feest 
onbevreesd. 

 
5 Overstroom ons met uw licht, 
klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in ’t gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 
voor altijd. 

 

 

Allen gaan staan 
 
Zegen, gevolgd door ‘Amen', lied 431b 
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Muziek tijdens het verlaten van de kerk: Fanfare - N. J. Lemmens 

 

U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 

Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in actie  

Noodhulp Griekenland 

Diaconie en Kerk  

Diaconale collectes maanden mei, juni, juli en augustus t.b.v. actie Giro 555 
In navolging op alle oproepen om hulp te bieden aan de slachtoffers van de 
corona-pandemie  in India en Azië, heeft de diaconie besloten, om in de 
bovengenoemde maanden het geld te schenken aan de actie Giro 555. Aan het 
eind van de  maand augustus zal zij het totaal bedrag  verdubbelen. Wij roepen u 
allen op zoveel mogelijk te schenken zodat wij een mooi bedrag kunnen geven aan 
hen die dit zo heel erg hard nodig hebben. Als u nog EXTRA wilt geven voor deze 
Actie dan kunt u dat doen in de aparte "schaal" bij de uitgang. U kunt het ook 
overmaken op de bankrekening van de Diaconie. Ook die bedragen verdubbelt de 
Diaconie. Diaconie Protestantse Gemeente Naarden  NL22RAB00373738331 
 
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 
 
Activiteiten deze week: 
Dinsdag 22 juni 
Gemeentemaaltijd 
Witte Kerk 
 
Donderdag 24 juni 
Online college 
14.00-15.15 uur  
Voor meer informatie, zie onze website 
 

http://www.pkn-naarden.nl/
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Komende zondag:   
27 juni 
Witte Kerk -10.15 uur Overstapdienst 
Voorganger: ds. Véronique Lindenburg 
 
Vergeet u zich niet aan te melden voor de komende viering 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/

