Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 20 mei 2018, Pinksteren
Voorgangers: ds. Véronique C. Lindenburg en ds. Lennart J.Th. Heuvelman
Orgel: Wybe Kooijmans
Naarder Cantorij onder leiding van Ike Wolters

Orgelspel: "Veni, sancte Spiritus
"Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist BWV 667
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 Lied 692 vers 1, 2 en 6
Allen gaan staan
Bemoediging en drempelgebed
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.
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Psalm 66 vers 1, 3 en 7
Allen gaan zitten
Kyriegebed met acclamatie - lied 301g
Lied 700 vers 1, 2 en 3

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 kindernevendienst
Lezing: Genesis 11:1-9
Cantorij zingt “Spirit of God’
Lezing: Handelingen 2:1-13
Lied: “Daal, Liefdesvuur, daal neer”, vers 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen

Verkondiging
Orgelspel: "De geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt" - R. van Mazijk
Lied 701 vers 1, 2, 3 en 4

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader & acclamatie –
Lied 688 vers 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel: Choral varié: Variations

Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Slotlied 687 vers 1, 2 en 3
Zegen, allen: AMEN
Orgelspel: Choral varié: Choral & Final
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: Pinksterzendingsweek.
Versterk de kleine kerken in Bangladesh.
Collectant worden
Altijd al gedroomd van een mooie, niet veeleisende job in de kerk? Beschik je
over een goed gevoel voor het in de gaten houden van twee collectezakken?
Ben je wel eens benieuwd naar de inhoud en kun je een beetje tellen?
Dan is hier je kans: Word collectant! Gemiddeld 1x per 4-6 weken verzorg je met
de diaken van dienst de collecte. Je krijgt goede en plezierige begeleiding, wordt
op waarde geschat en krijgt bij het tellen in de consistorie een heerlijke kop
koffie + koekje. Ook al wat oudere kinderen kunnen zich opgeven om mee te
helpen tijdens de dienst. Overleg dat dan wel even met je vader of moeder!
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Wil je meehelpen of wil je eerst nog nadere informatie, meld je dan aan bij
Jacqueline Geukes, scribaat.pkn.naarden@gmail.com We zien naar je uit!
Komende zondag
27 mei 2018
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
www.pkn-naarden.nl Facebook: protestantsegemeentenaarden
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