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Welkom in Open Hof
Orde van dienst voor de viering
op zondag 10 maart 2019
om 10.00 uur in Open Hof
Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Protestantse Wijkgemeente
Open Hof te Kampen
voorganger:
kind van de zondag:
lector:
orgel:

drs. Berthina van der Kamp
Isabel Vroom
Jelle Sijbesma
Diddy van der Stouwe

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 91a : 1 en 2
Groet en bemoediging
Vg.
ALLEN:

De HEER zij met u en met jou
OOK MET JOU ZIJ DE HEER

Vg.
ALLEN:
Vg.
ALLEN:

Onze hulp is in de naam van de HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. AMEN

We zingen – staande – Psalm 91a : 3
Inleiding op deze zondag en de Veertigdagentijd
Gebed op de drempel met het kind van de zondag
We bidden samen mee – na de woorden ‘wij bidden’:
ALLEN: Heer wijs ons de weg
(in de veertigdagentijd zingen we geen glorialied)
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DIENST van het WOORD
De Bijbel gaat open

kind van de zondag Isabel Vroom

Kinderen in het midden, project van de Kindernevendienst voor de
gemeente voor de Veertigdagentijd en Pasen: Een nieuw begin
-korte introductie en uitnodiging voor de kinderen om naar voren te komen
-kindernevendienstleiding: Janette Nammensma, zij leidt het project en het
filmpje in
-verbinding door Janette met het thema en Bijbelverhaal van deze zondag
-zingen van het projectlied
We zingen – met de kinderen – het projectlied, refrein, couplet 1, refrein
Kinderen gaan naar de Kindernevendienst
We zingen Lied 333
We lezen uit De Nieuwe Bijbelvertaling
lector Jelle Sijbesma
Deuteronomium 5: 6-21

‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
Vereer naast mij geen andere goden.
8Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel
hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de
aarde.9Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw
God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de
kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij
haten; 10maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn
liefde tot in het duizendste geslacht.
11Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt
laat hij niet vrijuit gaan.
12Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is
een heilige dag. 13Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid
verrichten, 14maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw
God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor
uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en
ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want uw slaaf en slavin
moeten evengoed rusten als u. 15Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat
de HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom
heeft hij u opgedragen de sabbat te houden.
16Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de HEER, uw God, u heeft
geboden. Dan wordt u gezegend met een lang leven en met voorspoed in het
land dat de HEER, uw God, u geven zal.
17Pleeg geen moord.
18Pleeg geen overspel.
19Steel niet.
20Leg over een ander geen vals getuigenis af.
6
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Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander, en laat evenmin uw oog
vallen op zijn huis, of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of
wat hem ook maar toebehoort.’
21

We zingen Psalm 81, vers 1, 7, 8 en 9
Romeinen 10 : 8-13

Maar vervolgens zegt Mozes: ‘Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw
hart’ – en dat betekent: de boodschap van het geloof die wij verkondigen, is
dicht bij u. 9Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God
hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. 10Als uw hart gelooft, zult
u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden
gered.11Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’ 12En er
is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen
dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, 13want er
staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’
8

Lucas 4 : 1-13

41-2Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door
de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op
de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken
waren, had hij grote honger. 3De duivel zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God
bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ 4Maar Jezus
antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen.”’ 5Toen
bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en
hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. 6De duivel zei tegen
hem: ‘Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat,
want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; 7als u in
aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn.’ 8Maar Jezus
antwoordde: ‘Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen
hem.”’ 9De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste
punt van de tempel, en hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring
dan naar beneden. 10Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht
geven om over u te waken.” 11En ook: “Op hun handen zullen zij u dragen, zodat
u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 12Maar Jezus antwoordde: ‘Er is
gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 13Toen de duivel Jezus aan al
deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan.
We zingen Lied 339b
Uitleg en verkondiging
We zingen Lied 538 vers 1, 2, 3, en 4
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DIENST van het ANTWOORD
De diaconie vraagt voorbede voor…
Dankgebed en voorbeden en het gezamenlijk bidden van het Onze
Vader
Inzameling van de gaven
1e collecte: Kerk in Actie
2e collecte: Kerk en Eredienst.
Tijdens de collecte luisteren we naar orgelspel
Aandachtsmoment voor de kinderen bij terugkomst uit de
kindernevendienst.
Twee kinderen (Isabel Vroom en Emma Kreder) lezen daarna het volgende
voor:

We horen de verhalen, we leven van de hoop.
We zien de zonnestralen van liefde en geloof.
Want Rainbow laat ons weten: een wonder is dichtbij,
als mensen samen delen. Genoeg voor jou en mij!
Wij delen om te vieren dat God voor mensen zorgt.
We geven met plezier en we komen niets tekort.
Zo laten onze handen iets van Gods liefde zien
en groeit in alle landen het wonder bovendien.
We zingen als slotlied – staande – Lied 806 vers 1,2 en 3
Uitzending en zegen
ALLEN:

(gezongen)

AMEN, AMEN, AMEN.

Orgelspel
Er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten
bij een kop koffie, thee of limonade.

