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 Grote of Sint Vituskerk Naarden  
Zondag 29 mei 2022 
7e zondag van Pasen  
‘wezenzondag’ 

 
Dienst van Schrift en Tafel 

 

  
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 
Organist: Wybe Kooijmans 
     

Voorbereiding 
 
Orgelspel ter 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: Wanneer U zelf niet bij ons zijt, 

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

G: Breng ons dan tot waar U bent, 
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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Introïtuspsalm 97 vers 1 en 6  
 

          Allen gaan zitten 
Kyriegebed 
 
Gloria lied 713 vers 1, 2 en 5 

De Schriften 
 
Groet 

V: De Heer zij met u! 
A:  Ook met u zij de Heer! 
 
Gebed van de zondag  
 
Lezing uit het Evangelie: Johannes 14: 15-21 
 
Lied 676 vers 1, 2, 4 en 5  

 

Verkondiging 

Orgelspel ter meditatie 
     

Gebeden en gaven 

Uit de gemeente, aandacht voor de collecte 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 

Viering van de maaltijd van de Heer 
 
V: De Heer zal bij u zijn 
G: de Heer zal u bewaren. 
V: Verheft uw hart! 
G: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God! 
G: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Ja waarlijk, U moeten wij dank brengen, 
HEER onze God, overal en altijd door Jezus Christus, onze Heer. 
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Want Gij zijt onze bondgenoot op leven en dood; 
Gij hebt ons geroepen om als Uw volk op weg te gaan 
door water en woestijn naar het land van Uw belofte; 
Uw woord wijst ons de weg, Uw Geest houdt ons in leven. 

Daarom, Heer onze God, hebben wij het hart 
om samen met allen, die Uw roepen hebben gehoord 
en Uw weg zijn gegaan, onze stem te verheffen 
tegen al wat U onteert, tegen al wat ons bedreigt 

Daarom, HEER onze God, voegen wij ons in het grote koor 
van allen, die U eren en dienen, en zingen wij van ganser harte U toe: 
 
Sanctus en Benedictus 
 
Lied 404 e  
 

Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 
en gezegend is Hij, die komt in Uw naam, 
Jezus Uw Zoon, 
want Hij heeft ons de weg gewezen 
en is ons allen voorgegaan 
door de nacht van onze duisternis 
naar de morgen van Uw licht; 
Hij is U getrouw gebleven 
en Hij heeft ons liefgehad 
tot het bittere einde. 
En toen Hij gekruisigd werd 
als de minste der mensen, 
hebt Gij Hem opgewekt uit de doden 
als eerste van ons allen 
en Hem de Naam gegeven boven alle naam. 
Gezegend is Hij, onze Heer, 
in de nacht van de overlevering 
heeft Hij een brood heeft genomen, 
de dankzegging uitgesproken, 
het brood gebroken 
en aan zijn discipelen gegeven  
en gezegd: 
"Neemt en eet, dit is mijn lichaam, 
dat voor u gegeven wordt; 
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doet dit tot mijn gedachtenis." 
En op dezelfde wijze heeft Hij een beker genomen, 
de dankzegging uitgesproken, 
de beker rondgegeven en gezegd: 
"Drinkt allen hieruit; 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis." 
En nu wij hier bijeen zijn 
om zijn dood te gedenken, 
zijn opstanding te belijden, 
zijn toekomst te vieren, 
bidden wij U, Heer: 
Zend Uw Geest in ons midden 
en voeg ons allen tezamen 
tot een leven gemeente, 
die U eert en dient, 
en recht doet aan de mensen, 
die hoopvol Uw dag tegemoet gaat. 
Gezegend zijt Gij, o God, 
nu en alle dagen, 
en in uw rijk, dat komt, 
door Jezus Christus, Onze Heer. 
G: AMEN.                                        
 
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 der eeuwigheid. Amen. 
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Agnus Dei 
 
Lied 408 e  
 
Vredeswens 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
 
Dankzegging 

 
Heenzending en zegen 

         Allen gaan staan 
Slotlied 663 vers 1en 2 
 

Zegen, met gezongen ‘Amen’ 
 
Uitleidend orgelspel 
 

Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat 
Info: www.kerkinactie.protestantsekerk.nl 

Diaconie en Kerk  
 
Geven met Givt. Meer informatie vindt u op 
onze website www.pkn-naarden.nl 
 
Activiteiten deze week: 
Donderdag 2 juni 
De Veste-viering 
De dienst wordt geleid door mevr. Agaath Schilder-Verhoef. 
 
Komende zondag Productencollecte voor de voedselbank 
Zondag 5 juni Pinksteren 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
 

 

www.pkn-naarden.nl 
Facebook: protestantsegemeentenaarden 

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

