Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 27 mei 2018
‘Trinitatis’
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Organist: Wybe Kooijmans
Orgelspel: Allein Gott in de Höh' sei Ehr BWV 717
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
Bemoediging en drempelgebed
O:
G:
O:

G:

O:

G:

Onze hulp is de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
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.
Breng ons dan tot waar Gij zijt,
tot voor uw lichtend aangezicht.
Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken.
Maak dan uw stem hoorbaar,
ons lied waarachtig
en ons gebed bezield.
Amen.
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Introïtuspsalm: 84 vers 1 en 3
Allen gaan zitten
Kyriegebed
Na het ‘zo bidden wij’, antwoordt de gemeente
Glorialied 305 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
Gesprek met de kinderen
De kinderen gaan naar nevendienst
Lezing: Exodus 3: 1-6
Lied 319 vers 1, 2, 5, 6 en 7
Lezing: Johannes 3: 1-16
Lied 700 vers 1, 2 en 3
Verkondiging
Orgelspel: Allein Gott in der Höh' sei Ehr BWV 711
Zondagslied 706 vers 1, 2, 3 en 4
Tijdens het naspel komen de kinderen terug uit de nevendienst
Gebeden en gaven
Uit de gemeente
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
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Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid.
Amen.
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel: Toccata Psalm 150 Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Slot Psalm 150 vers 1 en 2
Zegen, met gezongen ‘Amen’
Orgelspel: Grand choeur alla Händel
Er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie, thee of limonade.
Van harte uitgenodigd.
Uitgangscollecte: Bloemenfonds
Komende zondag
3 juni 2018 Producten collecte voor de Voedselbank
Grote of Sint Vituskerk - 10.00 uur
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg
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Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG)
(van eind augustus 2018 – eind april 2019)
Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw? Waarom is 1
Corinthiërs 13 niet bedoeld als huwelijkstekst, hoe beleven andere volken hun
geloof, wat was Paulus voor een man, hoe kijken we als 21-ste eeuwers aan tegen
de wonderen van Jezus en welke invloed heeft Augustinus op de huidige
theologische inzichten gehad?
Dit soort kwesties komt aan de orde in de cursus Theologie Voor
Geïnteresseerden. Cursisten zeggen voortdurend dat ze verrast zijn en geboeid
worden door wat ze in de lessen te horen krijgen. Het verbreedt en verdiept de
kijk op dingen die (soms) allang bekend waren vanwege achtergrond maar het
biedt ook heel veel nieuwe inzichten. Kortom: een ervaring!
De cursus, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN), is voor iedereen toegankelijk; vooropleiding of lidmaatschap van
een kerk is niet vereist. In totaal duurt de cursus drie jaar. Per jaar worden er op
de dinsdagochtend gedurende 34 weken bijeenkomsten belegd (locatie: Arie
Biemondstraat 103, Amsterdam). Per jaar bedragen de kosten € 235,- (gespreide
betaling is mogelijk). Het is ook mogelijk om niet de gehele cursus maar slechts
een aantal uit het aanbod van 12 vakken te volgen. Meer informatie en
aanmelding kan bij de secretaris: Pieter Licht, tel. 06 83995520, e-mail:
pieter.licht@gmail.com of via de website: www.tvg-amsterdam.nl
Op verzoek kan een informatieboekje of een uitgebreide studiegids worden
toegezonden.
Studieverlof ds. Heuvelman
Wegens het vierde deel van het studieverlof (de KPV-training bij GGZ Zon & Schild
in Amersfoort) is ds. Heuvelman niet beschikbaar voor werkzaamheden vanaf 27
mei tot en met 23 juni 2018. In deze periode kunt u contact opnemen met ds.
Lindenburg of het kerkelijk bureau. De contactgegevens vindt u op de achterzijde
van het kerkjournaal.

www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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