Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 7 augustus 2022
Zomerserie ‘Vrouwen in de Bijbel’
Een moeder had twee dochters….
Voorganger: Ds. Th. Menting uit Gendringen
Organist: Dirk Out
Orgelspel ter voorbereiding: Fantasia in c, BWV 537 van Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst

Voorbereiding
Stil gebed voor kerk en consistorie
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van het licht op de tafel
Allen gaan staan
Drempelgebed
O: Onze hulp is de Naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
O: O Heer, keer U om naar ons toe
A: en doe ons weer leven met hart en ziel,
O: laat ons uw stem horen
A: en uw liefde ervaren.
Amen!
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Psalm van de zondag Psalm 15 vers 1, 2 en 4
(t. Ad den Beste, m. Straatsburg 1539/ Genѐve 1542/1551)

2 Wie wordt er in uw huis geëerd?
Wiens hart niet overlegt ten kwade,
wiens tong geen goed in kwaad verkeert,
die van zijn naaste onheil weert
en hem nooit krenken zal of smaden.

4 Wie mag te gast zijn in uw tent,
wie zult Gij drank en voedsel reiken?
Die onomkoopbaar 't recht erkent
van ieder die zich tot hem wendt.
nooit zal hij wank'len en bezwijken.
Allen gaan zitten

Gebed om ontferming
Na het ‘daarom bidden wij U’ van de voorganger,
antwoordt de gemeente met:
A. Heer, ontferm U!
V. God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen
en toewijding. Door Jezus Christus, onze Heer.
A. Amen.
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Loflied 305 vers 1, 2 en 3 (t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel)

2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
De Schriften

Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
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Schriftlezing: Lucas 10: 38-42
38Toen

ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen
door een vrouw die Marta heette. 39Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de
Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. 40Maar Marta werd helemaal in beslag
genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan
het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar
dat ze mij moet helpen.’ 41De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo
bezorgd en je maakt je veel te druk. 42Er is maar één ding noodzakelijk. Maria
heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’
©De Nieuwe Bijbelvertaling, Nederlands Bijbel Genootschap

Orgelspel
Gedicht – voor Maria en Martha (Juut Meijer)
Hore mijn oor het ongehoorde
dat ik bedacht ben op wat ik zie
onze monden: dat zij vrede roepen
onze handen dat zij troosten
dan zullen mijn voeten gaan waar liefde is
mijn hart overvloeien van vreugde.
Lied 896 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers)
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2 Wie heeft een kind verloren
en zoekt niet overal
met handen, ogen, oren
en tranen zonder tal.

3 Wie heeft zijn God verloren
en zoekt niet her en der
op aarde, in de hemel,
geen verte gaat te ver.

4 Als zo de mensen leven
en zoeken is hun lot
en vinden is hun zegen:
hoeveel te meer dan God.

5 Hij ziet ons al van verre
omdat Hij ons bemint
en liever dan de sterren
is Hem een mensenkind.

6 En voordat wij Hem zoeken,
zijn wij gezocht door Hem
en nu wij om Hem roepen
geeft Hij ons deze stem.

7 En wie het wordt gegeven
bespeurt Hem overal
in woorden allerwegen,
in mensen zonder tal.

Overdenking
Stilte
Orgelspel
Lied 833 (3x) (t. en m. John L. Bell, vert. René van Loenen)

Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader (allen)
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Heenzending en zegen
Lied 422 vers 1, 2 en 3 (t. Arne Jonges, m. Willem Vogel)

3 Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

2 Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

Allen gaan staan
Heenzending en zegen, aansluitend zingen allen: AMEN
Uitleidend orgelspel: Fuga in c, BWV 537 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Uitgangscollecte is bestemd voor Cést la Vie-huis ’t Gooi
Diaconie en Kerk
Geven met Givt. Meer informatie vindt u op onze website www.pkn-naarden.nl
Komende zondag: 14 augustus
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur
Voorganger: dr. Jan Peter Schouten
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