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Grote of Sint Vituskerk Naarden  
Zondag 23 oktober 2022 

 
 
 

Voorganger: ds. F.A.H.A. de Kok uit Harderwijk 
Organist: Wybe Kooijmans 
 
Orgelspel ter voorbereiding 

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 in de Naam van de Heer 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt, 

blijft dit huis leeg 
en als Gij zelf niet met ons gaat, 
zijn wij vergeefs bijeen; 
wanneer Gij zelf ons niet verlicht, 
weten wij geen raad.  

G: Breng ons dan tot waar Gij zijt, 
tot voor uw lichtend aangezicht. 
Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken. 

V: Maak dan uw stem hoorbaar, 
ons lied waarachtig 
en ons gebed bezield. 

G: Amen. 
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Aanvangspsalm: Psalm 6 vers 1 en 3  
         Allen gaan zitten 

 

Inleiding op de dienst 

Kyriegebed 

Loflied 632 vers 1 en 3  
 

 

De Schriften 
Groet 
V: De Heer zij met u! 
A:  Ook met u zij de Heer! 

Gebed van de zondag, lied 217 vers 1, 2 en 3, gesproken en gezongen 

Schriftlezing: Genesis 4:8-16 

Lied  221 vers 1 en 2  
 

Verkondiging 

Orgelspel ter meditatie 
 
Lied 993 vers 1, 2, 4, 5 (orgelvers), 6 en 7  

Gebeden en gaven 

Uit de gemeente 

Dankgebed en voorbeden, met na elke gebedsintentie (m. lied 833) 
 
Stil gebed en gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ 
 

Wegzending en zegen 
         Allen gaan staan 

Lied 419 vers 1, 2 en 3  
 

Zegen, met gezongen ‘Amen’ 

Uitleidend orgelspel 
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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 de Voedselbank 

Diaconie en Kerk  

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

Activiteiten deze week: 

GEMEENTEBERAAD 

De kerkenraad wijst graag op het gemeenteberaad van dinsdag 25 oktober a.s. in 
de Witte Kerk, aanvang 20.00 uur – uiterlijk 22.00 uur. Het programma staat in 
het teken van het invullen van de predikant(en)-vacature.  
Wij geven een vervolg aan de uitkomst van de duo-gesprekken.  
Deze avond wordt begeleid door Piet Baarda, Jacqueline Geukes-Bruin en  
Wil de Vries-Kempes. Wij gaan dieper in op wat wij van onze toekomstige 
predikant(en) verwachten en wat dat betekent voor de profielschets.     
Naast de onderwerpen die u/jij zelf kunt/wilt aandragen komen in ieder geval de 
volgende aandachtspunten aan de orde: 
- Beroepingstraject (tijdspad) 
- Predikant(en)-formatie (fulltimer of parttimers) 
- Muziek en liturgie (verwachtingen t.a.v. muzikale interesse) 
- Pluriformiteit (verwachtingen t.a.v. inbreng van de predikant aan dialoog in de 
gemeente). 
Wij hopen jullie allen te mogen begroeten. Mocht je te maken hebben met een 
vervoersprobleem, geef even een seintje.  
Piet (0615482392), Jacqueline (0625339617) en Wil (m 0631961763) 

Donderdag 27 oktober  
De Veste-viering  
De dienst wordt geleid door dhr. Toon van Dijk 

Donderdag 27 oktober  
Studiekring over actuele theologische onderwerpen  
O.l.v. ds. Lennart Heuvelman 
Tijd & locatie: 10.00-11.30 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 
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Komende zondag: 
30 oktober Let op ingaan wintertijd! 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 

Zondag 6 november 
I.v.m. de Oogst-dankdienst wordt er voorafgaand aan de dienst door de diaconie 
weer een grote inzameling gehouden van verpakte, houdbare levensmiddelen 
en andere producten voor de voedselbank. 
 
Website: www.pkn-naarden.nl / Facebook: protestantsegemeentenaarden 

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

