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Welkom in Open Hof
4e zondag in de Veertig Dagen
Orde voor de viering
op zondag 11 maart 2018
om 10.00 uur in Open Hof

Gedoopt worden Lex Kikkert,
Rosalie Vierhuis en Joost van der Vegt
thema: Ik heb alles voor je over

Protestantse Wijkgemeente
Open Hof te Kampen
voorganger:
orgel/piano:
m.m.v.

ds. Kasper Jager
Henk Keijzer
zanggroep

ouderling:
diaken:
koster:
beamer:

Jenny van der Steeg
Nanda Tegelaar
Jonnie Bosch
Martijn van Unen

Liturgische kalender:
Verheugt u met Jeruzalem
en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt.
Want gij zult verzadigd worden uit de bron van haar troost
en gij zult u laven aan de volheid van haar heerlijkheid.
(Jesaja 66:10a,11)
Kerkelijk jaar:
4e zondag in de Veertig Dagen (zondag Laetare)
Schriftlezing: Johannes 12:20-25
Synagogaal jaar:
24 Adar van het jaar 5778
Gisteren stond op het leesrooster
van de synagoge Exodus 35:1-40:38
(Sidra Wajakheel – Pekoedee = En hij vergaderde – Kosten van)
Het was Sjabbat Para = De sjabbat van de rode koe
Liturgische kleur: paars
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OM TE BEGINNEN
Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel.
Binnenkomst kerkenraad
Moment van stilte en inkeer
Welkom en mededelingen

ouderling van dienst

We zingen – staande – als openingslied Psalm 122 : 1 / Lied 535e
ALLEN: 1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij…
Zanggroep: Verheug u met Jeruzalem, bedroefde, juich over haar!
Bemoediging naar Psalm 122a
Vg. Jeruzalem, jij welgebouwde stad:
ALLEN: JOU GROETEN WIJ.
Vg. Vraag vrede voor Jeruzalem: Sjalom Jeroesjalaïm!
Wens vrede voor al wie van haar houdt:
ALLEN: SJALOM JEROESJALAÏM!
Vg. Laten wij gaan naar het huis van de HEER
zingend de zangen van opgang:
We zingen – staande – Psalm 122 : 2 / Lied 535e
ALLEN: 2. Hier zijn de stammen opgegaan…
Zanggroep: Verheug u met Jeruzalem, bedroefde, juich over haar!
Groet naar Psalm 122a
Vg. Vrede vanwege het huis van de HEER.
Al wie jou mint: het goede!
ALLEN: VREDE ALOM EN HET GOEDE!
Vg. Vrede vanwege het huis van de HEER:
We zingen – staande – Psalm 122 : 3 / Lied 535e
ALLEN: 3. Bid heil toe aan dit Vredesoord…
Zanggroep: Verheug u met Jeruzalem, bedroefde, juich over haar!
Aansluitend gaan allen zitten.
Woorden op de drempel

doopvader Justin Kikkert

Kyriegebed met gezongen kyrie (Lied 367d)
Kyrie, kyrie, kyrie eleison.
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DIENST van het WOORD
Veertig Dagen project: “Ik heb alles voor je over”
- Verbeelding van het thema
- Afbeelding wordt als bloemblaadje geplakt op de bloem
We zingen het projectlied
Refrein: Samen op weg naar Pasen
Samen op weg, de toekomst tegemoet.
Samen op weg naar Pasen
Samen op weg en weten het komt goed.
Samen op weg naar Pasen
Jij hoort erbij, gewoon zoals je bent
Samen op weg naar Pasen
en delen in Gods liefde elk moment!
4. Als een korrel graan, verborgen in de zwarte grond,
komt hij weer tot bloei, eenmaal in de morgenstond.
Stralend in het zonlicht, geeft hij vrucht in overvloed.
Deel met gulle hand aan ieder mens die je ontmoet.
Refrein: Samen op weg naar Pasen…
Samen op weg, de toekomst tegemoet.
Samen op weg naar Pasen
Samen op weg en weten het komt goed.
Samen op weg naar Pasen
Jij hoort erbij, gewoon zoals je bent
Samen op weg naar Pasen
en delen in Gods liefde elk moment!
Aansluitend gaan de kinderen achter het licht aan naar hun eigen ruimte.
Onderwijl luisteren we naar pianospel.
We lezen – uit de Nieuwe Bijbelvertaling – Jeremia 31 : 31 – 34
ouderling Jenny van der Steeg
De dag zal komen – spreekt JHWH – dat ik met het volk van Israël en
het volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik
met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte
weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij
toebehoorden – spreekt JHWH. Maar dit is het verbond dat ik in de
toekomst met Israël zal sluiten – spreekt JHWH: Ik zal mijn wet in hun
binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn
en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de
woorden: “Leer JHWH kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent
mij dan al – spreekt JHWH. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer
denken aan wat ze hebben misdaan.
We zingen Lied 767 : 1 t/m 3
1. De toekomst van de Heer is daar…
2. De trouw zal bloeien als een roos…
3. Voorwaar, het heil is nu nabij…
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We lezen – uit de Bijbel in Gewone Taal – Johannes 12 : 20 – 25
doopmoeder Hadassa van der Vegt
Er waren ook niet-Joden naar Jeruzalem gekomen om God te vereren op
het Paasfeest. Zij gingen naar Filippus toe, die uit Betsaïda in Galilea
kwam. Ze vroegen aan Filippus of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus
ging eerst naar Andreas, en zij gingen daarna samen naar Jezus om dat
aan hem te vragen. Jezus zei: ‘Het moment is gekomen dat de
Mensenzoon zijn plaats in de hemel naast God zal krijgen. Luister heel
goed naar mijn woorden: Een graankorrel die in de aarde gezaaid wordt,
moet sterven. Zolang hij niet sterft, gebeurt er niets. Maar als hij sterft,
levert hij veel nieuwe korrels op. Bedenk daarom: Als je je leven het
allerbelangrijkste vindt, dan zul je het voor altijd verliezen. Maar als je
bereid bent om je leven op aarde op te geven, dan zul je het eeuwige
leven krijgen.
We zingen Lied 767 : 4 t/m 6
4. Sta op, o God, en maak het waar…
5. Want groot zijt Gij en daden groot…
6. Gij hebt de groeve toegedekt…
Uitleg en verkondiging

met brief aan de dopelingen

We luisteren naar Sela: “Doop”
(link: https://www.youtube.com/watch?v=QQ7uXdPZqy8)
Terwijl we luisteren naar het lied “Doop’
kijken we naar foto’s van de dopelingen.
De ouderling van dienst en de dragers
verlaten de kerkzaal om de dopelingen te gaan halen.
De kinderen van de kindernevendienst
komen terug in de kerkzaal en gaan rondom de doopvont zitten.

DIENST van de DOOP
We zingen Psalm 139b (Opwekking 518)
1. Heer, U doorgrondt en kent mij…
Refrein:
Heer, U bent altijd bij mij
2. Heer, U doorgrondt en kent mij…
Refrein:
Heer, U bent altijd bij mij
Onderwijl worden de dopelingen binnengedragen.
De doopbroers en doopzussen brengen het doopwater binnen.
De doopfamilie en de doopwaterdragers
stellen zich samen op bij de doopvont.
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Voorstellen doopfamilies en dopelingen
We zingen het Kralenlied

(2x zingen)

Wij vieren hier vandaag weer feest in Jezus’ kerk.
Want kijk, er wordt gedoopt, God zelf is hier aan ’t werk.
Wij openen de kring en rijgen hier jouw kraal.
Jij hoort er nu ook bij, ja, bij ons allemaal.
Onderwijl worden de doopkralen aan het doopsnoer geregen.
Gebed bij het water
Doop
De kinderen zingen Evangelische Liedbundel 471 (alléén refrein)
Nadat de kinderen het refrein 1x hebben gezongen
leest doopmoeder Miranda het gedicht
‘Je hebt iets uit de hemel meegenomen’.
Onderwijl klinkt zacht de melodie van het refrein.
Aansluitend aan het gedicht zingen de kinderen nogmaals het refrein.
Refrein:

Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent.
Weet je dat je een parel bent –
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.

Je hebt iets uit de hemel meegenomen,
je hebt iets van een engel meegebracht,
je bent een ster die flonkert met haar stralen,
die licht brengt in het donker van de nacht.
Je hebt iets uit de hemel meegenomen,
je hebt iets van dat stralend witte licht,
je draagt iets van Zijn warmte in je ogen,
je leest iets van Zijn glans in je gezicht.
We hopen dat wanneer je op zult groeien
dat stukje hemel in je blijft bestaan
en dat dat beetje paradijs van boven
je hele leven met je mee mag gaan.
Refrein:

Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent.
Weet je dat je een parel bent –
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.

Handoplegging
Overhandiging doopkaars

doopgrootouders

Overhandiging hart met kraal kinderen kindernevendienst
(foto van 3 harten met kraal op beamer!)
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Aanvaarding doopouders
Verwelkoming

Allen gaan staan.

Ouderling: Jullie hier aanwezig,
draag hen die gedoopt zijn in jullie gebeden
en ga met hen de weg van het Koninkrijk.
ALLEN: WELKOM, KINDEREN VAN GOD,
WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS,
WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN.
Ouderling: De vrede van de Heer zij altijd met jullie.
ALLEN: EN MET JULLIE GEEST.
We zingen – staande – Opwekking 488
1. Heer, ik kom tot U…
2. Heer, kom dichterbij…
Aansluitend gaan allen zitten.

DIENST van het ANTWOORD
Dankgebed en voorbeden

samen met diaken van dienst

We zingen – aansluitend – Evangelische Liedbundel 466
Onze vader die in de hemelen zijt…
Mededelingen
Inzameling van de gaven
We kijken naar een kort collectefilmpje (link: https://vimeo.com/251704871).
1e collecte: Kerk In Actie, binnenlands diaconaat, kerken Almere
2e collecte: Kerk- en Eredienst.
Tijdens de collecte luisteren we naar orgelspel.
Onderwijl kunnen de kinderen uit de oppasdienst worden gehaald.
Spaardoosjes Kerk in Actie
We zingen – staande – als slotlied Opwekking 710
1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan…
2. Zegen ons waar we in geloof voor leven…
Uitzending en zegen

ALLEN: (gezongen)

AMEN, AMEN, AMEN.

Orgelspel
In hal en Hofzaal kunnen we elkaar ontmoeten
bij een kop koffie, thee of limonade.
Wie wil kan de doopouders feliciteren
voorin de kerkzaal bij het liturgisch centrum.

