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Grote of Sint Vituskerk te Naarden 
Vesper op zondag 6 december 
Tweede zondag van advent 

 
Voorganger: ds. M.Th. van der Sijs  
Organist: Wybe Kooijmans 
Vijf zingende gemeenteleden 
 
Orgelspel 

       allen gaan staan 
Bemoediging en drempelgebed 
v: Onze hulp is de naam van de Heer 
g: die hemel en aarde gemaakt heeft 
v: die trouw is tot in eeuwigheid 
g: en niet loslaat wat zijn hand begon. 
v: Hier zijn wij, mensen met het verlangen om te vieren en te   

zeggen dat hoop het zal winnen van wanhoop; om de droom van goedheid en                  
respectvol leven te voeden.U zult ons toch niet beschamen? 

     Daarom roepen wij U aan: Eeuwige toon ons uw trouw! 
g: Eeuwige toon ons Uw trouw!        

allen gaan zitten 
Wij luisteren naar Psalm 85 vers 1, 3 en 4 

 
Evangelielezing: Lucas 1:  39 - 45 
 
Wij luisteren naar Lied 157a

Korte overweging  

Stilte 

Wij luisteren naar Lied 462 

Voorbeden, met als refrein (door de voorganger te zingen): 

Magnificat 

Stil gebed, oecumenisch ‘Onze Vader’ 
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Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
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 eeuwigheid. Amen.  

allen gaan staan 
Zending (met woorden van Augustinus van Canterbury)  

Zegenbede, met ‘Amen’ Gezang 431b door de zanggroep 

U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 
 

Orgelspel: Bewerking van de Lofzang van Maria - F. Asma 

Collecte bij de uitgang is bestemd voor de voedselbank 
 
Komende vieringen 
Zondag 13 december 3e advent   Zondag 13 december 3e adventsvesper 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur  Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: ds. Marnix van der Sijs  Voorganger:ds. Tanja Viveen-Molenaar 
 
Vergeet u zich niet aan te melden voor de komende vieringen 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. 

www.pkn-naarden.nl Facebook: protestantsegemeentenaarden 

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

