Welkom in Open Hof
Orde van dienst voor de viering
op zondag 22 maart 2020
in Open Hof (2)

Vierde zondag van de Veertig Dagen

Protestantse Wijkgemeente
Open Hof te Kampen
voorganger:
ouderling:

Berthina van der Kamp
Pieter Treep

OM TE BEGINNEN
Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel
Welkom en mededelingen

ouderling van dienst Pieter Treep

Zingen als openingslied Lied 513 vers 1 en 2
Moment van stilte
Bemoediging en Groet
Als Kyriegebed en bij het openen van de Bijbel:
Zingen Lied 274 vers 1 en 2

DIENST van het WOORD
De Bijbel gaat open
Aansteken van het licht en de Bijbel openen
Kinderen in het midden:
Veertigdagenproject ‘Tussen hemel en aarde’
Met verwijzing naar de website
Zingen het projectlied ‘Hij klimt met je mee’ alleen het refrein!
[tekst: Ron Schröder & Marianne Busser / muziek: Marcel Zimmer]

Refrein:
En al twijfel je soms even, dat is helemaal niet erg.
Als je wil zal hij je leiden naar het topje van de berg.
Hij klimt met je mee naar een wereld zonder pijn.
Tot Gods nieuwe wereld komt zal hij altijd bij je zijn.
Schriftlezingen:
OT Exodus 3 : vers 13 en 14 (NBV)

Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg
dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is
de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 14Toen antwoordde God
hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER
ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’
13

NT Galaten 5 : vers 13 en 14 (NBV)
13

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet
om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14want de
hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’
Overdenking
Zingen Lied 792 vers 1, 2, 3 en 4

DIENST van het ANTWOORD
Dankgebed en voorbeden
met ruimte voor persoonlijk gebed en we zullen onze gebeden
samenvoegen met de woorden van het gebed dat Jezus ons
heeft geleerd
Inzameling van de gaven, gelegenheid om uw gaven te
delen digitaal, Givt
met aandacht voor de spaardoosjes: sparen voor kansen voor kinderen in
Zuid-Afrika
1e collecte: Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
2e collecte: Kerk en Eredienst.
Afsluitende woorden

Zingen slotlied Lied 982 vers 1, 2 en 3

Uitzending
Zegen met gesproken Amen
Lied/Orgelspel

