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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
        28 juli 2019 – Liefde, I* 
 
 

 
Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg 
Orgel: Dirk Out  
 
Orgelspel: Rondo uit fluitconcert in f  
 
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: Goede God, u omringt ons met uw liefde.   
G: Op liefde is uw schepping gebouwd,  
      hebt u mens en dier en al wat leeft samengebracht. 
O: Zoveel vormen voor vreugde en verdriet, begin en einde. 
G: Dat wij in uw liefde leven mogen en deze herkennen en vieren. 
O: Wij prijzen uw naam, u die leeft in eeuwigheid.  
G: Amen.  
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Psalm 139 vers 1, 2, 11 
Allen gaan zitten 

Kyriegebed 3x beantwoord met lied 301g  
 
Het gebed wordt besloten met een lofspreuk 
 
Lied: Zing voor Gods licht  
 

De Schriften 
 
Groet 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
 
Gebed van de zondag  
 
Inleiding op de dienst  
 
Lezing: 1 Corinthiërs 13:1-13 
 

Lied: Ongestraft mag liefde bloeien 

Verkondiging  
 
Orgelspel 
 
Lied 418 vers 1, 2, 4  

Gebeden en Gaven  
 

Uit de gemeente  

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 

Orgelspel 

Wegzending en zegen 
Allen gaan staan 

Lied 423 vers 1, 2 en 3  
 

Zegen Allen: AMEN 
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Orgelspel: Grand Choeur alla Händel  

 

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: Stichting KPPR is de oudste en meest actieve welzijnsorganisatie 
voor militairen en veteranen. Sinds de oprichting van de Nederlandse Militaire 
Bond in 1874 hebben de steun van donateurs en kerken inhoud gegeven aan 
‘driesterren’ zorg (voor lichaam, ziel en geest) voor hen die zich inzetten om onze 
vrijheid te bewaken, te verdedigen en zo nodig te bevechten. 
Tot 2007 bestond deze zorg voornamelijk uit het openstellen van tientallen 
Protestants Militaire Tehuizen (PMT’s) in Nederland en Duitsland en ECHOS 
Homes in missiegebieden wereldwijd. Vele duizenden militairen vonden hier een 
‘thuis ver van huis’ waar ze in hun avonduren en vrije tijd konden ontspannen. 
Sindsdien steunt Stichting KPPR ook het welzijn van veteranen en hun thuisfront. 
Info: www.hulpvoorhelden.nl en www.pitprorege.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komende zondag 
4 augustus Productencollecte  
Grote of Sint Vituskerk -10.00 uur 
Voorganger: dr. J.P. Schouten 
 
*De dienst “Liefde, II” is op 11 augustus a.s. 
 
Tijdens de school-zomervakantie (14 juli t/m 18 augustus)is er geen 
kindernevendienst. 
 

  

http://www.pitprorege.nl/
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Gedicht: Voorraad voor kwade dagen  

Licht is zo zoet 
en zon doet goed aan je ogen.  
Dat is wat je behoedt  
in saaie nare dagen. 
 
Je moet het leven met plezier hier vieren. 
Zie alles waar je wat in ziet. 
Waar je hart naar uitgaat, ga daar achteraan. 
Tel iedere dag zodat elke dag telt. 
Leef ieder uur zo, dat je elk uur beleeft. 
(Die keer op de bodem van dat bootje 
bij windstil water, tegen half vijf.) 
Hou dat aan, hou dat vast, het is houvast voor later. 
 
Licht is zo zoet  
en zon doet goed aan je ogen. 
Onthoud het goed 
als wolken komen met regen. 
 
Je hoeft niet naar vroeger terug te keren 
neem vroeger gewoon met je mee. 
Wat je herinnert mag je nooit ontkennen. 
Je geheugen heb je nodig tegen de tijd. 
Lat het niet verlopen of verloren gaan. 
(Die keer met het ruisen van bomen buiten 
op de hotelkamer ’s ochtends vroeg.) 
Het is voorraad voor kwade kwaadaardige dagen. 

 
Licht is zo zoet  
en zon doet goed aan je ogen. 
Dat is wat je weten moet 
al je levensdagen. 
 

 

www.pkn-naarden.nl  

Facebook: protestantsegemeentenaarden 

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

