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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
Zondag 5 juni 2022   

      Pinksteren 
 

 
Voorganger:  ds. Lennart Heuvelman 
Orgel: Wybe Kooijmans 
Met medewerking van de Naarder cantorij o.l.v. Ike Wolters 
  
Orgelspel ter voorbereiding 
 
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst 

 
Voorbereiding 

 
Begroeting door de ouderling van dienst 
 
Ontsteken van het licht op de tafel  terwijl de cantorij Lied 681 zingt  
 

Allen gaan staan 

Bemoediging en drempelgebed  
 
V: Onze hulp is de Naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A:  en niet loslaat waarmee zijn hand begon. 
V: Verborgen licht, stilte die ons zoekt, 

die ons hart opent en ruimte maakt, 
A:  wees in ons kracht, hoop en warmte. 
V: Voor alle keren dat wij de deur gesloten hielden, 

de toegang tot het hart, voor U en voor elkaar. 
A:  Geef ons een nieuwe kans, God, doe ons opnieuw beginnen. 

Verbind ons met elkaar.  
V: Raak ons aan, beroer ons met uw allesomvattende liefde. 

Verzacht ons, wek liefde in ons. 
A: Wijs ons de weg door uw Geest, 

die ons levend maakt. 
Amen. 
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Aanvangspsalm 66 vers 1 en 3  
 

 

Allen gaan zitten 
Kyrie-gebed  met acclamatie lied 301g   
 
Gloria-lied 687 vers 1, 2 en 3  
 

De Schriften 
 
Groet 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 

Openingsgebed 

Lezing uit het Oude Testament: Joël 3: 1-5 

Lied 696 vers 1, 2 en 3, cantorij zingt de verzen en allen zingen het refrein 
 
Lezing uit het evangelie:  Johannes 20: 19-23 
 

Lied:  “Daal, liefdesvuur, daal neer”  1 cantorij , 2 allen, 3 cantorij, 4 allen 
 
Verkondiging  
 
Orgelspel: Wij wachten op de Geest beloofd - Wybe Kooijmans 
 
Lied  701 vers 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen met tegenstem cantorij  

 

Gebeden en Gaven  
 

Uit de gemeente 

Dankgebed 

Lied 688 vers 1 cantorij, 2 allen   

 
 
Voorbeden 

Lied 688 3 cantorij, 4 allen  
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Stil gebed en Onze Vader 

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. 
 
Cantorij zingt 

Wegzending en zegen 

Allen gaan staan 

Slotlied 675 vers 1 en 2 

Zegen, met gezongen ‘Amen’ 
 

Uitleidend orgelspel 
 
Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in Actie, Pinksterzending Zuid Afrika  
Info: www.kerkinactie.protestantsekerk.nl 
 
Diaconie en Kerk  
 
Geven met Givt. Meer informatie vindt u 
op onze website www.pkn-naarden.nl 
 
 
Komende zondag  
12 juni 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 

http://www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/
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Website: www.pkn-naarden.nl / Facebook: protestantsegemeentenaarden 

 

http://www.pkn-naarden.nl/

