Grote of Sint Vituskerk Naarden
13 mei 2018
Zevende Zondag van Pasen
Zondag “Exaudi” (hoor).
Voorganger: Ds. Bram Sneep, Amstelveen
Orgel: Wybe Kooijmans

Orgelspel
Allen worden enkele minuten voor aanvang van de dienst stil
Voorbereiding
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van het licht op de tafel
Allen gaan staan
O: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
O: Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt,
blijft dit huis leeg en als Gij zelf niet met ons gaat,
zijn wij vergeefs bijeen;
wanneer Gij zelf ons niet verlicht, weten wij geen raad
G: Breng ons dan tot waar Gij zijt,
tot voor Uw lichtend aangezicht.
Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken
O: Maak dan uw stem hoorbaar,
ons lied waarachtig en ons gebed bezield
G: AMEN.
Aanvangspsalm 27 vers 1 en 2
Allen gaan zitten
Kyriegebed
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Psalm 27 vers 4 en 7
De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
Gesprekje met de kinderen van de kindernevendienst
Kinderen gaan naar de nevendienst
1e lezing 1 Petrus 4: 1 - 16
Lied 663 vers 1 en 2
2e lezing: Johannes 17: 1 – 26
Lied 345 vers 1 en 3
Verkondiging
Lied 834 vers 1 en 2
Kinderen komen terug uit de nevendienst en kinderopvang
Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel
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Wegzending
Allen gaan staan
Lied 912 vers 1, 2, 3, 5 en 6
Heenzending en zegen, aansluitend zingen allen: AMEN
Orgelspel
Er is gelegenheid om de doopouders te feliciteren en elkaar te ontmoeten bij
een kopje koffie, thee of limonade. Van harte uitgenodigd.

Uitgangscollecte: Missionair werk en kerkgroei. Help de nieuwe kerk in
Deventer.Vondst is de pioniersplek van de Lebuïnuskerk in Deventer. Het is de
overtuiging van Vondst dat geloof waardevol is en betekenis heeft in onze
levens hier en nu. Vondst biedt mensen de mogelijkheid stil te staan bij het
leven en hun plek in de maatschappij. Met nachtwakes, concerten, debatten en
leessessies scheppen zĳ gelegenheid voor reflectie. Met deze activiteiten weet
Vondst een brede groep mensen uit de stad aan zich te binden, die in het
verleden niet door de kerk bereikt werden. De Protestantse Kerk steunt Vondst
in Deventer en andere pioniersplekken in Nederland van harte, plekken waar
mensen op zoek zĳn naar actuele vormen van samenzĳn en bezinning, die
aansluiten bĳ het dagelĳks leven van de huidige generatie. Geef aan de collecte
of maak een bijdrage over op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk
o.v.v. collecte Missionair Werk en Kerkgroei mei.
Activiteiten deze week:
Dinsdagmorgen 15 mei 2018
Studiekring over actuele theologische onderwerpen
o.l.v. ds. Lennart Heuvelman
Tijd & locatie: 10.00-11.30 uur, Annacentrum, st Annastraat 5, Naarden
Woensdagmiddag 16 mei 2018
Seniorencontact
Thema: ‘Bezienswaardigheden in de nieuwe gemeente Gooise Meren’.
o.l.v. K. Oosterom, van deHistorische Kring Bussum,
Tijd & Locatie: 14.30 uur, inloop met koffie of thee vanaf 14.15 uur,
Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15, Naarden
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Donderdagavond 17 mei 2018
Meditatie: Houd je van actieve spiritualiteit?!
o.l.v. Paul Eykenduyn
Tijd & locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15
Wil je een keer een bijzondere meditatie-oefening meemaken, stuur dan een
mail aan paul.eykenduyn@xs4all.nl
Komende zondag
20 mei Pinksteren
Grote of Sint Vituskerk - 10.00 uur
Voorgangers: ds. V.C. Lindenburg en ds. L.J.Th. Heuvelman
m.m.v. De Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
www.pkn-naarden.nl Facebook: protestantsegemeentenaarden
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