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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
20 november 2022 
 
'Eeuwigheidszondag'  
 

 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
Orgel: Wybe Kooijmans 
Met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Bart Klijnsmit 
 
Orgelspel ter meditatie 
 

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 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G: en niet loslaat waarmee Zijn hand begon. 
V: God, spreek uw woord over de wereld uit, 
 kom met uw rijk in ons midden. 
G: Wek geloof in onze harten. 
 Geef ons een oog en een hart 
 voor uw tekenen door alle vreugde en geluk, 

verdriet en lijden heen. 
V: Koester de namen die wij gedenken - 
G: dat wij onze geliefden ingelijst weten in uw licht.  
 Amen. 
 
Introïtuspsalm 33 vers 1 en 8  

Allen gaan zitten 
Gezongen kyrië-litanie: 300b vers 1 t/m 7  
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Gloria Psalm 103c vers 1, 2 en 5   

De Schriften 

Groet 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
Openingsgebed 
 
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 60: 1-5, 17-22 
 
Lied 999  cantorij & allen   
 
Lezing uit het Evangelie: Mattheüs 5: 1-12 
 
Lied 'Hoog geroemd in vele talen' vers 1 cantorij vers 2 en 3 allen 

Verkondiging  

 
Orgelspel ter meditatie 
 
Lied 766 vers 1 en 3  
 

Gedachtenis van hen die ons zijn voorgegaan 
 

Inleiding op het noemen van de namen 

 

De cantorij zingt 

 

Het noemen van de namen van wie ons zijn voorgegaan 
 

De cantorij zingt 
 
Het noemen van de namen van wie ons zijn voorgegaan 
 
De cantorij zingt 
 
Stilte en gebed 
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Lied 753 vers 1 cantorij, 2 en 3 allen, 4 cantorij, 5 en 6 allen  

 

Gebeden en Gaven 

Uit de gemeente 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
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. 
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. 

Wegzending en zegen 

Allen gaan staan 

Slotlied 657 vers 1 en 4  

Zegen, gevolg door gezongen AMEN 
 

Orgelspel ter meditatie 

 

Uitgangscollecte is bestemd voor: Protestantse Kerk, Pastoraat:  

Samen gedenken in dorp of stadswijk. 
Info: www.kerkinactie.protestantsekerk.nl 

Diaconie en Kerk  

Geven met Givt. Steeds meer mensen 
hebben geen contant geld meer op zak. 
Daarom hebben wij besloten om ook 
digitaal te collecteren via de Givt-app op 
de smartphone.  
Meer informatie vindt u op onze website www.pkn-naarden.nl 
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Activiteiten deze week: 
Donderdag 24 november 2022  
De Veste-viering  
De dienst wordt geleid door ds. Lennart Heuvelman 

Donderdag 24 november  
Gesprekskring rondom het boek Troost o.l.v. ds. Peter Korver  
Tijd & locatie: 13.30 uur,  Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan  
Opgave bij: Ds. Peter Korver: pjckorver@gmail.com 

Donderdag 24 november 
Gesprekskring Film & Religie  
Tijd & locatie: 20.00 uur, Annacentrum, St. Annastraat 5  
Aanmelden bij ds. Lennart Heuvelman: I.j.t.heuvelman@gmail.com 

Komende zondag:   
27 november 1e advent 
Grote of Sint Vituskerk - 10.15 uur 
Voorganger: ds. Peter Korver 
 
Vesper 1e advent 
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorgangers: ds. Lennart Heuvelman, ds. Peter Korver en pastoor Carlos Fabril, 
liturgische herdenking bloedbad van Naarden 1572 

 
Volgende week 29 november NAARDEN HELPT. 
Ontmoet vluchtelingen & vrijwilligers. Verhalen en muziek. 
Tijd & locatie: 20.00 uur,  Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan meer info op 
onze website www.pkn-naarden.nl  

mailto:pjckorver@gmail.com
http://www.pkn-naarden.nl/

