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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
 6 december 2020 
 
  

Tweede adventszondag, zondag  ‘Populus Sion’ * 
 
 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
Orgel: Wybe Kooijmans 
Met medewerking van Henriëtte Bout, fluit 
  
Muziek orgel en fluit 
 
Welkom, aansteken van het licht op de tafel 

Allen gaan staan 
 
Bemoediging en groet, drempelgebed   
 
O: Onze hulp is de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
O: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G: en niet loslaat waarmee Zijn hand begon. 
O: Onze hulp is de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
O: God, heb geduld met ons gebrek aan daadkracht. 
 Vergeef ons de grote woorden die wij niet waarmaken. 
G: Spreek dan uw woord over de wereld uit. 
 Kom met uw rijk in ons midden. 
O: Wek geloof in onze harten. 
 Geef ons een oog en een hart 
 voor uw tekenen door alle vreugde en geluk, 

verdriet en lijden heen, 
 dag in, dag uit. 
G: Amen. 

Allen gaan zitten 
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Lied 745 vers 1, 2 en 4  

 
Lezing:  Johannes 1: 19-28   
 

Stilte, muziek orgel en fluit 

Korte overdenking 

Stilte, muziek orgel en fluit 
 
Lied 456 b vers 1, 3, 6 en 8 

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader (gesproken door allen) 
 

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 eeuwigheid. 

Amen. 

 
Lied 444 vers 1, 2 en 4  

           Allen gaan staan 
 
Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie 'amen', Lied 431b 
 

U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 
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Muziek orgel en fluit, tijdens het verlaten van de kerk  
 
Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in Actie  
Diaconie Kerstpakketten actie 2020 
Kerk bestemming renovatie Stiltekapel 
 
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 

Kerstpakkettenactie2020  

Ook dit jaar worden er weersponsors gezocht om kerstpakketten uit te delen aan 
de minderbedeelde ouderen en arme kinderen van 5 kleine Hongaarse dorpen. 
Doet u mee? Stort dan uw bijdrage op IBAN nummer NL07RABO0383720095t.n.v. 
Stichting Poorters van Naarden o.v.v. “Kerstpakket 2020”. 

‘Zingen door gemeenteleden’ Als de cantorij niet zingt dan vormen we een 
zanggroepje van 5 gemeenteleden die samen liedteksten uit de liturgie zingen. We 
starten daar zondag mee. Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij Lennart, 
Jacqueline of Wil. 
 
Komende vieringen: 
 
Zondag 13 december 3e advent 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Marnix van der Sijs 
 
Zondag 13 december 3e adventsvesper 
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: ds. Tanja Viveen-Molenaar 
 
Zondag 20 december 4e advent 
Grote of Sint Vituskerk -10.15 uur 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman  
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Zondag 20 december, Volkskerstzang gaat dit jaar niet door 
 
Vrijdag 25 december Kerstmorgen 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Marnix van der Sijs 
 
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. 
 
 
Website-pagina www.pkn-naarden.nl 
 

*Populus Sion, komt uit Psalm 80: 2 

Volk van Sion, ziet! De Heer zal komen om alle naties te redden: 
en de Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem laten horen, 
tot vreugde uwer harten. 
O, herder van Israël, verhoor ons, Gij die Jozef leidt gelijk een kudde. 
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