Grote of Sint Vituskerk Naarden
4 november 2018 Oogstdienst
Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg
Orgel: Wybe Kooijmans
Met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Orgelspel: Bewerking van lied 650 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
'Kom Geest van God'
Allen gaan staan
Bemoediging en gezongen drempelgebed Lied 296 cantorij verzen, allen refrein
O: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm 98 vers 1 en 3
Allen gaan zitten
Kyriegebed met acclamatie lied 301a
na 1e bede Kyrie eleison allen
na 2e bede Christe eleison cantorij
na 3e bede Kyrie eleison allen
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Lied “Aan U Vader alle glorie”
De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
Kinderen gaan naar de Kindernevendienst
Inleiding op de dienst
Lezing: Ruth 2:1-13
21Nu was Noömi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een
belangrijk man, die Boaz heette.
2Ruth, de Moabitische, zei tegen Noömi: ‘Ik zou graag naar het land willen
gaan om aren te lezen bij iemand die me dat toestaat.’ Noömi antwoordde:
‘Doe dat maar, mijn dochter.’ 3Ze ging dus naar het land om aren te lezen,
achter de maaiers aan. Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boaz
was, het familielid van Elimelech. 4Na enige tijd kwam Boaz zelf eraan, uit
Betlehem. ‘De HEER zij met jullie,’ groette hij de maaiers. ‘De HEER zegene u,’
groetten zij terug. 5Boaz vroeg de voorman van zijn maaiers: ‘Bij wie hoort die
jonge vrouw daar?’ 6De man antwoordde: ‘Dat is de Moabitische vrouw die met
Noömi is teruggekeerd. 7Toen ze hier aankwam zei ze: “Ik zou graag achter de
maaiers aan willen gaan om aren te lezen bij de schoven,” en nu is ze hier al de
hele dag, vanaf de vroege ochtend – ze heeft maar even gezeten.’ 8Daarop zei
Boaz tegen Ruth: ‘Luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een andere
akker gaan om aren te lezen; ga hier niet weg maar blijf dicht bij de vrouwen die
voor mij werken. 9Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar
gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst
hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen.’ 10Ze
knielde, boog diep voorover en zei: ‘Waaraan heb ik het te danken dat u zo goed
voor mij bent, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben?’ 11En Boaz
antwoordde: ‘Meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je
schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man: dat je je vader en moeder
en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen
onbekend was. 12Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de God
van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht.’ 13‘Ik dank u,
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heer,’ zei ze, ‘want u hebt zich mijn lot aangetrokken en mij moed ingesproken,
terwijl ik niet eens bij u in dienst ben.’
©Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederland Bijbel Genootschap

Cantorij zingt “Tafel der armen”
Lezing: Mattheus 25:31-46
31Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van
alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32Dan zullen alle
volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar
scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33de schapen zal
hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34Dan zal de koning tegen de groep
rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel
aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie
bestemd is. 35Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en
jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,36ik
was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat
gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37Dan zullen de rechtvaardigen hem
antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven,
of dorstig en u te drinken gegeven? 38Wanneer hebben wij u als vreemdeling
gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien
dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?”40En de
koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben
voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben
jullie voor mij gedaan.” 41Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde
toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur
dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42Want ik had honger en jullie
gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43Ik was
een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij
niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” 44Dan
zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of
dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet
voor u gezorgd?” 45En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie
voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor
mij niet gedaan.” 46Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de
rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’
©Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederland Bijbel Genootschap

Lied 707 vers 1 cantorij, 2 en 3 allen
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Verkondiging
Orgelspel: Ritornel 'alla Brahms' Lied 721 vers 1, 2 en 3
Kinderen komen terug uit Kindernevendienst en Kinderopvang
Gebeden en Gaven
Uit de gemeente, inclusief aandacht voor de actie in het kader van de
Oogstdienst
Dank- en voorbeden
Stil gebed, Onze Vader
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk terwijl de cantorij zingt
“Look at the world”
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Slotlied 650 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7
Zegen allen: Amen
Orgelspel: Marche triomfale "Nun danket alle Gott" Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en
limonade met elkaar te drinken. U bent van harte uitgenodigd.
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Uitgangscollecte: Kerk in Actie Zending (Brazilië).
Meer kansen voor inheemse bevolking. Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma
uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelijke
organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen
inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse
volkeren daarnaast op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en
landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel
vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met
uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug zijn tussen inheemsen
en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse
volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het
(theologische) onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking.
Nienke is nauw bij dit onderwijs betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en
denkt mee over de lesstof en —materialen.
Info: www.kerkinactie.nl/nienkepruiksma
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Geliefdenvesper m.m.v. Choral Voices o.l.v. Daniel Rouwkema
Vanmiddag om 16.00 uur in de Grote Kerk te Naarden
(de deur onder de toren is open vanaf 15.30)
Begin november worden in onze streken als sinds eeuwen de overledenen
herdacht. Op heel verschillende wijze: met licht in donkerheid, met stilte of juist
met muziek. Als Protestantse Gemeente te Naarden sluiten wij bij deze traditie
aan, met een 'Geliefdenvesper', voor wie een geliefde dierbare moet missen.
Een muzikale vesper, waarin Choral Voices o.l.v. Daniel Rouwkema het Requiem
van John Rutter uitvoeren, tezamen met enkele instrumentalisten..
Na de vesper bent u nog van harte welkom voor ontmoeting met elkaar.
Het welkom zal worden uitgesproken door ds. Lennart Heuvelman.
Wij nodigen u van harte uit de geliefdenvesper bij te wonen.
Activiteiten deze week
Woensdagmorgen 7 november 2018
Gesprekskring Ravelijn
o.l.v. ds. L.J.Th. Heuvelman
Tijd & locatie: 10.30-11.30 uur, Ravelijn, Graaf Lodewijklaan
Donderdagavond 8 november 2018
Bijeenkomst CCIV
Thema: De maakbaarheid van de voortplanting: christendom en genetica.
o.l.v. Wybo Dondorp
Tijd & locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15
Komende Zondag
11 november 2018
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorgangers: ds. A. Sneep, Amstelveen

www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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