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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
24 februari 2019                 

 
 
 

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg 
Orgel: Wybe Kooijmans  

 
 
Orgelspel: Bewerking van Psalm 121  
 
Stilte van bezoekers, 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 
O: Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft,   
G: die ons leven geeft in overvloed. 
O: Hij, Zij, die de lucht is die wij ademen, die het water tot leven brengt, 
G: die ons iedere dag opnieuw met licht verrast. 
O: Goede God, u omringt ons met uw liefde. 
G: Dat wij uw naam beamen in ons spreken en zwijgen, doen en laten. 
O: Uw roep horen en een antwoord weten 
G: Dat wij uw zegen kunnen ontvangen, uw liefde doorgeven.  
     AMEN 
 
Psalm 121 vers 1, 2 en 4  
 

Allen gaan zitten 
 

Kyriegebed 3x beantwoord met lied 296 refrein  
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Het gebed wordt besloten met een lofspreuk 
 
Lied 275 vers 1, 2, 3 en 5   

 

Inleiding op de dienst 
De Schriften 

 
Groet 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
 
Gebed van de zondag  
 
Lied 993 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7  

Kinderen gaan naar de Kindernevendienst  
 

Lezing: Numeri 6:22-27 

Lied 344 vers 1, 2 en 3  

Lezing: Lucas 6:27-35 
 
Lied 601 vers 1, 2 en 3  
 

Verkondiging  
 
Orgelspel: Chant de la creuse  
 
Lied 791 vers 1, 2, 3, 4 en 6 

 

Kinderen komen terug uit Kinderopvang en Kindernevendienst  

Gebeden en Gaven  
 

Uit de gemeente  

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 

Orgelspel: Gavotte  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Numeri
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Wegzending en zegen 

Allen gaan staan 

Lied 864 vers 1, 2 en 5 

 

Zegen 

Allen: AMEN 

Orgelspel: Hornpipe (Water Music)  

 
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: Missionair Werk. De Bijbel dichterbij. 
De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In onze seculiere 
Nederlandse context is het (samen) lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. 
Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die Bijbellezen bevorderen 
en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. Bij “Contextueel 
Bijbellezen” bijvoorbeeld lezen mensen Bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze 
verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke 
initiatieven brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende 
manier met de Bijbel kunt werken en delen we inspirerende voorbeelden. In 2018 
is tijdens een symposium de bundel 'De Bijbel in Nederland' gepresenteerd. Geef 
om deze en vergelijkbare initiatieven verder te ontwikkelen en te ondersteunen.  
 
De landelijke dag vindt dit jaar plaats in de Witte Kerk in Naarden en met onze 
medewerking!  
Zet alvast in uw/jouw agenda. Het wordt een mooie, inspirerende dag.  
Het thema is “Kwetsbaar”.  
Op zaterdag 6 april a.s.!  
Zie ook https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/bijbel-lezen/inspiratiedag-
contextueel-bijbellezen  
Contact: ds. Véronique Lindenburg  
 
Activiteiten deze week 
Donderdagavond 28 februari 
Bijeenkomst CCIV  
Thema: Digitalisering: zegen en vloek! 

https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/bijbel-lezen/inspiratiedag-contextueel-bijbellezen
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/bijbel-lezen/inspiratiedag-contextueel-bijbellezen
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Spreker: Gerard van Oortmerssen 
Tijd & locatie: 20.00 uur, Apostolisch Genootschap, Meulewiekenlaan 49  
(hoek Beatrixplantsoen) Bussum 
 
Komende Zondag 
3 maart,  Viering Heilig Avondmaal,  Productencollecte Voedselbank 
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 
M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters en Henriëtte Bout, fluitiste 
 
 
 
www.pkn-naarden.nl 
Facebook: protestantsegemeentenaarden 
 

 
-- 
 

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

