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Grote of Sint Vituskerk Kerk te Naarden  
Zondag 9 oktober 2022 

 
 

 
Voorganger: ds. Marnix van der Sijs 
Organist:       Wybe Kooijmans 
 

Het gloria gaat niet zonder het kyrie – en andersom 

 
Orgelspel ter voorbereiding 
 
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst 

 
Voorbereiding 

Welkom door de ouderling van dienst 

Ontsteken van het licht op de tafel 
 

        Allen gaan staan 
Groet, bemoediging en drempelgebed: 

V: Vrede zij u allen 
A: De wéreld zij vrede! 
V: Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: die niet loslaat het werk van Zijn handen 
V: Eeuwige, wij staan hier voor U, 
     met ons geloof en onze twijfel, 
     met onze kracht en onze zwakheid, 
     met onze vreugde en ons verdriet. 
A: Behoed ons en schenk ons de kracht en warmte van Uw Geest.  
     Amen 
 
Intochtspsalm: Psalm 113 vers 1 en 2  

 
Allen gaan zitten 
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Kyrie, met als refrein Lied 301a  
 
Glorialied: lied 58 vers 1, 2 en 4 uit het liefste lied van overzee  

 
Dienst van het Woord 

 
Zondagsgebed  
 
Lezing Lucas 17: 11- 19 
 
Zingen Lied 816 vers 1, 2, 3 en 4 op de melodie van Psalm 140 

Preek, gevolgd door een korte stilte 
 
Gezang 71 vers 1, 2 en 3 

 
Gebeden en gaven 

 
Dankgebed en voorbeden, met als refrein Lied 368d  
 
Stil gebed 
 
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, 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.  
 
Lied 7 vers 1, 2, 3 en 4 uit het liefste lied van overzee deel 2  

 
 

Zending en zegen 

Zegen, met gezongen ‘Amen’ 
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Orgelspel 
 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en 
limonade met elkaar te drinken. U bent van harte uitgenodigd. 
 
 
Uitgangscollecte is bestemd voor: PKN Missionair werk (pioniersplekken) 
Info: www.kerkinactie@protestantsekerk.nl 
 
Diaconie en Kerk  
 
Geven met Givt. Meer informatie vindt u op 
onze website www.pkn-naarden.nl 
 
Activiteiten komende week: 

Woensdag 12 oktober  
Seniorencontact  
Thema “Rouw en Trouw” als je ouder wordt… 
Spreker: ds. Tanja Viveen  
M.m.v. Het Koor van Vergeten liedjes 
Tijd & locatie: 14.30 uur, Witte Kerk  
 

Donderdag 13 oktober  
De Veste-viering  
Locatie: De Veste  
De dienst wordt geleid door ds. Lennart Heuvelman. 
 
Donderdag 13 oktober 2022  
Gesprekskring rondom het boek Troost  
O.l.v. ds. Peter Korver 
Tijd & locatie:  13.30 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan  
U bent welkom om het gesprek met elkaar aan te gaan.  
Opgave bij: Ds. Peter Korver: pjckorver@gmail.com 
 
Komende zondag:  
16 oktober 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
 Voorganger: ds. Marnix van der Sijs 
 

 

http://www.kerkinactie@protestantsekerk.nl
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Website: www.pkn-naarden.nl / Facebook: protestantsegemeentenaarden 
 

 
 
 

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

