Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 24 juni 2018
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Orgel: Wybe Kooijmans
Fluit: Henriëtte Bout
Met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Orgelspel: Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst
Voorbereiding
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van het licht op de tafel, terwijl de cantorij zingt:
Wij zoeken U als wij samenkomen, hopen dat Gij aanwezig zijt,
hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede vandaag en altijd
Wij breken brood en delen het samen, hopen dat het wonder geschiedt,
hopen dat wij op Hem gaan gelijken die ons dit teken als spijs achterliet.
Allen gaan staan
Bemoediging
O: Onze hulp is de naam van de HEER
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
O: die trouw is tot in eeuwigheid
A: en niet loslaat het werk van zijn handen.
Gezongen drempelgebed lied 295, cantorij voorzang, allen refrein
Lied 84 vers 1 en 2
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Allen gaan zitten
Kyriegebed met acclamatie 301g
na 1e bede allen Kyrie eleison,
na 2e bede cantorij Christe eleisonen
na 3e bede allen Kyrie eleison
Lied 868 vers 1, 4 en 5
De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Openingsgebed
Gesprekje met de kinderen van de kindernevendienst
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing uit het Oude Testament: Job 30: 15-26 en 38: 1
Lied 850 vers 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 en 5 allen
Lezing uit het Evangelie: Marcus 4: 35-41
Muziek orgel en Fluit: Andante
Verkondiging
Partita voor Koor/Gemeente en orgel bij GvL 565

Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Voorbeden en stil gebed
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
2

Muziek orgel en Fluit: Allegro con grazia - J. Alain
Viering maaltijd van de Heer
Gezongen tafelgebed door de cantorij: “Gij die de stomgeslagen mond verstaat”
Gij die de stomgeslagen mond verstaat van alle stervelingen die wij zijn,
wij roepen U de naam toe van een mens, Jezus, de zoon der mensen, uw
geliefde.
Nooit sprak een mens als hij, in hem verstonden wij uw bestaan, de zin van ons
bestaan.
Hij is uw woord geweest, hij heeft volbracht alle gerechtigheid, een mens voor
allen.
Om zijnentwil zie ons, dit uur bijeen. Zie alle stervelingen van de wereld, waar
onze doden zijn, verkoold, verwaaid, vragen wij U – hebt Gij hen nog gezien?
Waarom genadeloos vernietigd worden de armsten van de wereld, uw
geliefden; waarom wij die met weinigen bezitten wat allen toebehoort, uw
woord niet doen,
geen wereld maken die in vrede is, een nieuwe orde van gerechtigheid – Gij die
ons hebt gezegd wat leven is: te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden.
Gij die dit woord ons ingegeven hebt, een bron van kracht en moed en zeker
weten.
Gij die het licht in ons geschapen hebt: dat niet de duisternis ons overmeestert.
Dat niet het laatste woord is aan de dood, Gij die ons vasthoudt in het leven, Gij
die ons afgestemd hebt op Uw stem, Gij die ons hebt geschapen naar U toe.
Gij die ons zocht nog voor wij om U riepen, Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult
vinden, wij roepen U de naam toe van een mens, Israël, deze aarde,
Uw geliefde.
Inzettingswoorden
In de laatste nacht dat hij nog leefde, heeft Jezus het brood gebroken en
uitgedeeld, en heeft hij gezegd: “Neemt, eet, dit is mijn lichaam, zo zult gij doen
tot mijn gedachtenis.”
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Toen nam hij ook de beker, en hij zei: “Dit is het nieuw verbond, dit is mijn
bloed, dat wordt vergoten tot vergeving van uw zonden. Als je uit deze beker
drinkt, denk dan aan mij.”
Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom dit brood, en breken het voor elkaar: om
goed te weten wat ons te wachten staat, als wij léven, hem achterna.
Onze Vader
Vredeswens
Nodiging
Tijdens delen brood en wijn zingt de cantorij “Moge ons voor waar verschijnen”
Solo, koor, fluit en piano/orgel
Moge ons voor waar verschijnen die genoemd wordt zoon der mensen die
gezegd wordt dood maar levend die gehoopt wordt mens voor allen.
Moge ons verschijnen deze, niet in droom, in stand van sterren, niet als
spiegelbeeld in water, maar in mensentaal van liefde.
In dit mensenbrood gebroken, levenskansen, recht voor allen, in het drinken van
de beker, in vergeving en ontferming.
Moge ons verschijnen deze, ogenlicht en levensadem, knecht en koning, lam en
herder, lieve meester, woord van God.
Dankgebed
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Lied 657 vers 1, 2 en 4
Zegen, allen: Amen
Orgelspel: Toccata in d BWV 538a
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: Dovenpastoraat
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Activiteiten deze week:
Woensdagavond 27 juni 2018 Witte Kerk
Gemeente-avond Zoektocht naar geïnspireerd leven
19.30 - 20.00 uur Inloop met koffie/thee
20.00 uur
Welkom
20.05 - 20.35 uur ‘Op zoek naar het verhaal in de muziek’
Marieke Koopman, maker van muziektheater, neemt ons
mee in de wereld van muziektheater in combinatie met
barokmuziek. Over o.a. Mattheus passie voor kinderen.
20.40 – 21.00 uur Parallelprogramma
‘Water, bron van rituelen’ ds. Veronique Lindenburg
‘Kijken naar kunst, bron van inspiratie’
ds. Lennart Heuvelman
21.00 - 21.15 uur Pauze: ontmoeting, drankje, boekentafel
21.15 - 22.00 uur ‘Kerk-zijn als gemeente waar muziek in zit’
Wil de Vries-Kempes, voorzitter van de kerkenraad en
Marleen Schoonderwoerd, gemeentebegeleider,
Geestkracht.nu
We informeren elkaar over de stand van zaken in het kerkenwerk, landelijk,
regionaal en lokaal. We wisselen ideeën uit over hoe we een vitale gemeente
blijven met oog voor persoonlijke en maatschappelijke bezieling.
We zoeken naar de inhoudelijke thema’s die ons opladen en die we met elkaar
willen uitvoeren.
Komende zondag
1 juli 2018 Productencollecte Voedselbank
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg
www.pkn-naarden.nl Facebook: protestantsegemeentenaarden
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