Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 20 oktober 2019

Voorganger: Ds. P. Verhoeff, Alkmaar
Orgel: Wybe Kooijmans

Orgelspel
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst
Voorbereiding
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van het licht op de tafel
Allen gaan staan
Bemoediging en drempelgebed
O: Trouwe God, wat zijn wij zonder U?
G: Onze geest heeft Uw licht nodig
O: neem Gij ons leven in Uw hand
G: en reinig ons van ongerechtigheid.
O: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus
G: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn en
U mogen liefhebben en dienen.
O: Tot troost, ter bemoediging en ter herinnering spreken wij uit: ...
G: ons vertrouwen en onze hoop is in de naam van God …
O: die verbonden is met deze wereld ...
G: en die in onze daden waar wordt.
Amen
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Lied 283 vers 1, 2, 3, 4 en 5
Allen gaan zitten
Kyriegebed
Verhaal van de eekhoorn en de olifant
Lied 839 vers 1, 2 en 3
De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Openingsgebed
Gesprekje met de kinderen van de kindernevendienst
Lied 784
Kinderen gaan naar de nevendienst
1e lezing: Ezechiël 18: 1-13 en 30-32
Lied 880 vers 1 en 2
2e lezing: Johannes 9: 1-7
Lied 880 vers 3 en 4
Verkondiging
Orgelspel
Lied 686 vers 1, 2 en 3
Kinderen komen terug uit de nevendienst en kinderopvang
Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
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Dank- en voorbeden , stil gebed, Onze Vader (allen)
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Slotlied 423 vers 1, 2 en 3
Heenzending en zegen, aansluitend zingen allen: Amen
Orgelspel
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=ba6r6rdijuM
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: Edukans Onderwijs, de kans van je leven.
Activiteiten deze week:
Donderdagmorgen 24 oktober
De Veste-viering, viering Heilig Avondmaal
O.l.v. ds. Véronique Lindenburg
Tijd & locatie: 10.00-11.00 uur, zaal naast het restaurant in De Veste
Komende zondag
27 oktober
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. Véronique Lindenburg
De aangekondigde activiteiten rond Barmhartigheid op zondag 27 oktober
a.s. en donderdag 14 november komen te vervallen.
Lied van de maand
Wij zijn gestart met het gebruik van een “lied van de maand” in de eredienst.
Meer hierover in het nieuwste Kerkjournaal. De “maand” loopt deze keer van
zondag 20 oktober t/m zondag 24 november. We beginnen met 2 liederen die we
3

al eens eerder in een dienst zongen: lied 880 en als kinderlied lied 784, beide uit
het Liedboek.
Kunst in de Kerk
In de Witte Kerk hangt de tentoonstelling STILTE nog tot het einde van dit
liturgisch jaar. Vanaf Advent is er een tentoonstelling die bij de Advent en Kersttijd
past. STILTE zijn werken van Ko van Velsen uit Almere in aquarel en olieverf, zij
hangen in de hal en kerkzaal. Zij beelden een stil landschap uit in een subtiel
kleurpalet. Vrij toegankelijk als de Witte Kerk open is.
www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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