Grote of Sint Vituskerk Naarden
13 oktober 2019

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Orgel: Wybe Kooijmans
Met medewerking van de Naarder cantorij en de Broeker cantorij o.l.v. Ike Wolters

Orgelspel: Andante con moto (It. symfonie) –
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst

Voorbereiding
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van het licht op de tafel, terwijl de beide cantorijen zingen:
Kom, Geest van God, en raak ons hart
Allen gaan staan
Bemoediging en drempelgebed
O: Onze hulp is de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
O: God, blijf ons scheppend nabij
G: en maak ons tot mensen naar het beeld van Jezus,
mens naar uw hart.
O: Opdat de wereld van woestijn tot paradijs wordt,
G: een plaats van vrede
O: waar mensen en volken in verbondenheid met elkaar leven.
G: en Gij zelf in ons midden woont.
Amen.
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Intochtslied: Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4

Allen gaan zitten
Kyriegebed, met acclamatie 301a
na 1e bede allen Kyrie eleison
na 2e bede cantorijen Christe eleison
na 3e bede allen Kyrie eleison
Gloria: “Als de hemel vol gezang is”: 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen

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 mogen naar de kindernevendienst gaan
Lezing uit het Oude Testament: 2 Koningen 17: 6-7, 24, 29-33
Beide cantorijen zingen samen Psalm 43, “Richte mich, Gott”
Lezing uit het Evangelie: Lucas 17: 11-19
Lied “Wij geloven in het leven”, uit: ‘Zangen van zoeken en zien’

Verkondiging
Orgelspel: Andante religioso (Son. IV)
Lied 826 vers 1, 2 en 3
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De kinderen komen terug uit de nevendienst
Gebeden en gaven
Uit de gemeente
Ter inleiding op de gebeden zingen beide cantorijen
“Verleih uns Frieden”
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel: Allegretto (Sonate IV)
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Lied 50, uit 'Liefste lied van overzee'

Zegen, allen ‘Amen’
Orgelspel: Allegro maestoso e vivace (Sonate IV) –
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: Kerk in Actie: Kinderen in de knel
Activiteiten deze week:
Donderdag 17 oktober
Naarder Kring De Naarder Kring wordt bezocht door mensen tussen 40-60 jaar.
We ontmoeten elkaar en spreken over een Bijbels of actueel thema.
O.l.v. ds. Véronique Lindenburg
Tijd & locatie: 19.45-22.00 uur, pastorie, Koningin Wilhelminalaan 50
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Komende zondag
20 oktober
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. P. Verhoeff
www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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