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         Grote of Sint Vituskerk Naarden 
Zondag 5 september 2021, startdienst 
 
'Van U is de toekomst' 
  

 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
Orgel: Wybe Kooijmans  
Met medewerking van (een deel van de) Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters 
  

VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Welkom, aansteken van het licht op tafel terwijl de cantorij Lied 601 vers 2 zingt  
 

 
Allen gaan staan 

 
Bemoediging 
 
V: Onze hulp is de naam van de Heer 
 die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 en niet laat varen het werk van zijn handen. 
 
 
Gezongen drempelgebed 'Wees hier aanwezig, woord van licht' 
 

 
Wees hier aanwezig, woord van licht, lichtadem, licht van stilte. 
 
 

Allen gaan zitten 
 
Psalm 146 vers 1 en 3  
 

Kyriegebed 
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Gloria:  'Aan U, Vader alle glorie'  
 

DE SCHRIFTEN 
Groet 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
 
Lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 4: 1-2, 9-20 

Cantorij zingt:  'Deze woorden aan jou opgedragen' 
 

Lezing uit het Evangelie: Marcus 8: 27 – 9: 1 

Lied: 'De vrede die van God uitgaat'   
 
Overdenking 

Stilte en orgelspel 
 

GEBEDEN EN GAVEN 

Uit de gemeente 
Voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 

HEENZENDING EN ZEGEN 

Lied: 'Wie op uw woord vertrouwt, o God' vers 1, 2 en 4   
 

         Allen gaan staan 

 
Gezongen zegen, één keer door de cantorij,  daarna door allen: 
 
Lord, let us now depart in Peace  
 
Orgelspel 
 
Uitgangscollecte is bestemd voor: Werelddiaconaat Ghana  
Info: www.kerkinactie.protestantsekerk.nl 
 
Diaconie en Kerk  

 



3 

 

Geven met Givt. Steeds meer mensen hebben 
geen contant geld meer op zak en vinden het 
ook lastig om collectebonnen te gebruiken. 
Daarom hebben wij, zoals al eerder gemeld, 
besloten om ook digitaal collecteren via de 
Givt-app op de smartphone te introduceren.  
Meer informatie vindt u op onze website www.pkn-naarden.nl 
 
Komende zondag:   
12 september 
Witte Kerk - 10.15 uur 
Voorganger: ds. Véronique Lindenburg 
 
Vergeet u zich niet aan te melden voor de komende viering liefst via de scipio-app 
of anders via Hilleke van Dijk bereikbaar op woensdag of donderdagavond tussen 
19.00-20.00 uur telefoonnummer 06-14055011.  Alvast hartelijk dank. 
 
Website-pagina www.pkn-naarden.nl  facebook protestantsegemeentenaarden 

 

 

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

