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Grote of Sint Vituskerk te Naarden 

Zondag 6 februari 2022 
De vijfde zondag van Epifanie 

Minikerkendag 
 
Voorgangers: ds. Lennart Heuvelman ds. Wielie Elhorst en ds. Peter Korver 
Organist: Wybe Kooijmans 
 
Muziek ter voorbereiding 
 
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst 
 
Begroeting, ontsteken van het licht op de tafel  

      Allen gaan staan 
Bemoediging en drempelgebed door ds. Heuvelman 

V: Onze hulp is de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: U die het licht geroepen hebt, 
A: open onze ogen, wees het licht in ons bestaan. 
V: Draag ons door de nacht van pijn en zorgen 
A: en reik ons de woorden van hoop en uitzicht aan. 
V: U die ons wil opwekken uit de doodsheid en machteloosheid, 
A: kom ons tegemoet en wees ons Licht vandaag. Amen. 
 
Introïtus: lied 280 vers 1, 2, 3, 4 en 5 

 
         Allen gaan zitten 

Kyriegebed,  

 

Gloria: lied 287 vers 1, 2 en 5 

 

De Schriften 

V: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
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Openingsgebed 
 
Lezing:  Jesaja 6: 1-8, door de lector 
 

V: Zo spreekt de Heer, 
A: wij danken God. 
 
Orgelspel ter meditatie  

 Allen gaan staan 

Evangelielezing:  Johannes 15: 9-17, door ds. Lennart Heuvelman 

 

V: Zo spreekt de Heer, 
A: wij danken God. 

        Allen gaan zitten 
 

Lied 475 uit ‘Gezangen voor Liturgie vers 1, 4 en 5  
 

Overdenking  
 
Orgelspel ter meditatie 
 
Lied: “De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen” vers 1, 2, 3 en 4 
 

Gebeden en gaven 
 
Wij geven elkaar de vredegroet 

V: De vrede des Heren zij altijd met u.  

A: En met uw geest.  
V: Wenst elkaar de vrede.  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden  
oecumenisch ‘Onze Vader’  
 
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  
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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. 
 

Wegzending en zegen 
 

         Allen gaan staan 
 
Slotlied: “Als de hemel vol gezang is”  vers 1, 2, 3 en 4 

Zegen, met gezongen ‘amen’  
 
Voorganger: Moge de God van alle vertroosting u van dag tot dag nabij zijn met 
zijn vrede en u zegenen met zijn gaven. 
Gesproken door allen:  amen 
 
Voorganger: Moge hij u beveiligen tegen alle onrust en uw harten in zijn liefde 
bevestigen.  
Gesproken door allen:  amen 
 
Voorganger: Moge u aldus, rijk aan geloof, hoop en liefde, als daadwerkelijke 
christenen door dit leven gaan en eenmaal komen tot het eeuwig geluk.  
Gesproken door allen: amen 
 
Voorganger: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.  
 
Gezongen ‘amen’ Gezang 431b 
 
Orgelspel ter meditatie 
 
 
Uitgangscollecte is bestemd voor het Bloemenfonds van de Protestantse 
Gemeente Naarden 
 


