Protestantse Wijkgemeente
Open Hof te Kampen
Welkom in Open Hof
op zondag 2 december 2018 om 10.00 uur
Tot U, HEER, hef ik mijn ziel op;
mijn God, op U vertrouw ik.
(Psalm 25:1-2a)
Kerkelijk jaar: 1e zondag van advent
Naam van de zondag: Ad te, Domine, levavi = Tot U, Heer, hef ik op (mijn ziel)
Schriftlezing: Lucas 21 : 25 – 31
Verbonden met Israël:
Synagogaal jaar: dag 24 van de maand Kislev in het jaar 5779
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge Genesis 37:1 – 40:23
In het Hebreeuws heet dit Schriftgedeelte Sidra Wajeesjev = En hij vestigde zich

Overzicht van de liederen die in deze dienst worden gezongen:
Psalm 25: 1 en 2
intochtslied
Lied 433
adventslied
Projectlied: refrein en vers 1
Lied 339a
na Schriftlezing
Lied 462
na uitleg en prediking
Lied 598
terwijl de kinderen terugkomen uit nevendienst
Lied 440: 1 en 4
slotlied
Liturgische kleur: paars
Medewerkers aan de dienst
voorganger:
Leon Eigenhuis
koster:
Corné Vreugdenhil
beamer en geluid:
Joop Vaandering
organist:
Marijn de Jong
e
1 ouderling:
Dirk van der Velde
2e ouderling:
Jannemiek Goedhart
Kinderen van de zondag:
Aron en Suleen Penninkhof
lectrice:
Jeanet Vroom
diaken:
Sjoukje Benedictus
collectanten:
Isabel Vroom en Henk Deuzeman

OM TE BEGINNEN
Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel
Mededelingen door de ouderling van dienst
Zingen: Psalm 25: 1 en 2
V
Allen
V
Allen

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn handen

V

Genade, barmhartigheid en vrede,
zij u van God, de Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer
Allen Amen
Allen gaan zitten
V
Suleen

V
Allen

Laten we bidden
Hier zijn we, God,
uw mensen,
uw kinderen.
Het is donker om ons heen.
Uw licht hebben we nodig.
Wijs ons een weg, God.
Laat ons in het donker tekens van hoop zien
Amen

Aron steekt met het licht van de paaskaars de eerste adventskaars aan
Suleen zegt daarna: We zijn hier samen bij elkaar.
Het licht van het kerstfeest
komt weer dichterbij.
Zingen, adventslied: lied 433

DIENST VAN HET WOORD
Het ontsteken van het licht voor de kindernevendienst en de tafelkaars en het openen van
de Bijbel
Vervolgens gaan de predikant en Suleen voor in gebed:
V

Suleen
V

Suleen
Allen

God, onze Vader,
niet zomaar zijn wij gekomen,
niet zomaar zijn wij hier:
voor uw Woord zijn wij gekomen,
voor uw Woord zijn wij hier.
Uw zoon spreekt in Lucas 21 over een boom
die na de winter weer gaat bloeien,
teken dat de Messias komt.
Laat de hoop die hieruit spreekt
in ons vrucht zetten.
Amen.

Sketch
Projectlied (voor melodielijn en noten zie bijlage):
Vers 1

Mensen kijken in het donker
naar een wereld vol verdriet.
Steek een kaars aan die vertelt je
van het licht dat je straks ziet.

Refrein:

Het wordt anders, het wordt lichter.
Het wordt licht, voor jou en mij
en voor iedereen op aarde.
Het wordt kerst, God is dichtbij

De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Lucas Lucas 21 : 25 – 31 (NBV), door lectrice
Zingen: Lied 339a
Uitleg en prediking
Zingen: lied 462

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank en voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Inzameling van de gaven.
Tijdens de inzameling van de gaven kijken we naar foto ’s die gemaakt zijn in Moldavië.
De partnerkerk daar ontving van onze gemeente steun.
De kinderen verzamelen in de hal en komen achter het licht van de lantaarn aan naar
binnen.
De gemeente zingt lied 598, in het Nederlands:
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft.
Terwijl de gemeente zingt hangen de kinderen werkjes in de kerstboom.
Daarna gaan ze op hun plaats zitten.
Zending en zegen
Allen gaan staan
Lied 440: 1 en 4
Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen amen: lied 431c
Orgelspel

Na de dienst:
1. Is er gelegenheid om elkaar ontmoeten bij een kop koffie, thee of limonade en bij Meet &
Greet met spelletjes en knutselspullen.
2. In de kerkzaal (na het bakje koffie): het projectkoor van gemeenteleden dat daar oefent
met het ook op kerstmorgen. Welkom!

