Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 15 mei 2022
'Cantate'
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Orgel: Wybe Kooijmans
Met medewerking van de Naarder cantorij o.l.v. Ike Wolters
Voorbereiding
Orgelspel ter voorbereiding
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van het licht op de tafel terwijl de cantorij lied 900 zingt
Allen gaan staan
Bemoediging en drempelgebed
V:
G:
V:
G:
V:
G:
V:
G:

Onze hulp is de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
U die trouw bent en blijft en ons omringt met uw liefde,
wijs ons de weg van trouw en liefde, dat wij die gaan.
Bevrijd ons van onze angsten, geef ons goede moed
om de weg te gaan die U ons wijst, door de twijfel heen.
Vergeef ons dwalen, vergeef ons wat niet goed was.
Houd ons de hand boven het hoofd om ons te beschermen,
om ons te zegenen, met uw licht en met uw vrede. Amen.

Introitus: Psalm 98 vers 1 en 3
Allen gaan zitten
Kyrie-gebed met acclamatie 301a
na 1e bede allen Kyrie eleison
na 2e bede cantorij Christe eleison
na 3e bede allen Kyrie eleison
1

Gloria: “Als de hemel vol gezang is” 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen
De Schriften
Groet
V:
A:

De Heer zij met u!
Ook met u zij de Heer!

Openingsgebed
Lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 6: 1-9
Cantorij zingt: 'Cantate Domino'
Lezing uit het Evangelie: Johannes 13: 31-35
Lied 976 vers 1 cantorij, 2 en 3 allen
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Cantorij zingt ter inleiding op voorbeden 'Illumina'
Dankgebed en voorbeden
Cantorij zing: 'Illumina'
Stil gebed en ‘Onze Vader’
Aandacht voor de collecte
Heenzending en zegen
Allen gaan staan
Lied 657 vers 1, 3 en 4
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Zegen, met gezongen ‘Amen’
Uitleidend orgelspel
Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat
Info: www.kerkinactie.protestantsekerk.nl
Diaconie en Kerk
Geven met Givt. Meer informatie vindt u op onze website www.pkn-naarden.nl
Komende zondag
22 mei
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur
Voorganger: Ds. C.H. Oechies uit Bilthoven
Website: www.pkn-naarden.nl / Facebook: protestantsegemeentenaarden
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