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Welkom in de Open Hof
Orde voor de viering
op zondag 14 januari 2018
om 10.00 uur in de Open Hof

afscheid en bevestiging
ambtsdragers
Protestantse Wijkgemeente
Open Hof te Kampen
voorgangers:
lector:
orgel/piano:

ds. Leon Eigenhuis
ds. Kasper Jager
Ina de Kaste
Marijn de Jong

ouderling:
diaken:
koster:
beamer:

Hans van der Veen
Yke Bakker
Corné Vreugdenhil
Jennie Drost

Liturgische kalender:
De ganse aarde aanbidde U
en psalmzinge U,
zij psalmzinge uw naam.
(Psalm 66:4)
Kerkelijk jaar: 2e zondag na Epifanie
Schriftlezing: Johannes 2 : 1 – 11
Synagogaal jaar: 5 Sjewat van het jaar 5778
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge
Ex.10:12 – 13:16 (Sidra Bo = Kom)
Liturgische kleur: rood
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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 Liedboek 280 : 1 t/m 5
1. De vreugde voert ons naar dit huis…
2. Dit huis van hout en steen, dat lang…
3. dit huis, dat alle sporen draagt…
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar…
5. Onthul ons dan uw aangezicht…
Bemoediging
Vg.
ALLEN:
Vg.
ALLEN:
Vg.
ALLEN:

Onze hulp is de naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
die onze bron is,
ONZE DORST LEST,
en ons levensvreugde schenkt:
HIJ IS HET LEVENDE WATER. AMEN.

Groet
We zingen – staande – Liedboek 280 : 6 + 7
6. Vervul ons met een nieuw verstaan…
7. Dit huis slijt met ons aan de tijd…
Aansluitend gaan allen zitten.
Drempelgebed en kyrie
We zingen – als gloria – Liedboek 526 : 1 + 2
1. Juich voor de koning van de Joden…
2. Hij daalt ootmoedig in het water…

DIENST van het WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderen in het midden
De kinderen komen op het liturgisch centrum zitten.
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De kinderen zingen ‘Klap eens vrolijk in je handen’
(link: https://www.youtube.com/watch?v=rI5BvghsQGk)
1.
2.
3.
4.

Klap eens vrolijk in je handen voor de Heer…
Stamp eens lekker met je voeten voor de Heer…
Juich eens met een harde stem voor de Heer: Amen!
Vrolijk doen we nog een keer alle drie…

Refrein:

Van achter en naar voren,
heel de wereld mag het horen…
Aansluitend gaan de kinderen
achter het licht aan naar hun eigen ruimte.

We zingen Jesaja 62 : 1 – 3
(Liedboek 176 : 1 + 2)
1. Om Sions wil zwijg ik niet stil…
2. Uw luister gaat als dageraad…
We lezen Jesaja 62 : 4 – 5
lector Ina de Kaste
Men noemt je niet langer Verlatene
en je land niet langer Troosteloos oord,
maar je zult heten Mijn verlangen en je land Mijn bruid.
Want de HEER verlangt naar jou
en je land wordt ten huwelijk genomen.
Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen,
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid,
zo zal je God zich over jou verheugen.
We lezen Johannes 2 : 1 – 2
lector Ina de Kaste
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea.
De moeder van Jezus was er,
en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.
We zingen Johannes 2 : 3 – 9 (Liedboek 525 : 2 + 3)
2. Maria sprak in bekommerdheid…
3. En toen de maaltijd ten einde liep…
We lezen Johannes 2 : 10 – 11
lector Ina de Kaste
Toen riep de ceremoniemeester de bruidegom en zei tegen hem:
‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn
de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’
Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij
toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
We zingen – als lofprijzing – Liedboek 525 : 1
1. Wij willen de bruiloftsgasten zijn…
Uitleg en verkondiging
We zingen Liedboek 525 : 4 + 5
4. Wij mogen met Jezus gezeten zijn…
5. Wij zijn op het bruiloftsfeest genood…
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AFSCHEID EN BEVESTIGING
Vermelding van de namen van hen die hun termijn verlengen
Het betreft de volgende personen:
- als diaken Sjoukje Benedictus;
- als jeugdouderling Jannemiek Goedhart;
- en als ouderling Wim Gussekloo.
Woord aan de kerkelijk werker
Afscheids- en dankwoord aan de aftredenden
Het betreft de volgende personen:
- als diaken: Benno Ludden en Marijke van Raalte;
- als jeugdouderling: Henry Penninkhof;
- als ouderling: Jan Posthouwer;
- en als ouderling-kerkrentmeester: Harm Koster en Cor van Laar.
We zingen – als dankgebed – Liedbundel DV 266 : 1 + 2
[tekst Reinier Kleijer/melodie Liedboek 247 ‘Blijf mij nabij’]
1. Bevestig, Heer, het werk dat is gedaan,
de paden die door hen hier zijn gebaand,
de woorden die door hen gesproken zijn,
hun liefde en hun troost in nood en pijn.
2. Laat alles wat hun hand heeft voortgebracht,
– waarvoor U hen heeft toegerust met kracht –
van waarde blijven, laat het voor altijd
een teken zijn van Uw aanwezigheid.
Wisseling van de wacht
Presentatie aantredende ambtsdragers

DIENST van het ANTWOORD
De diaconie vraagt voorbede te doen voor…

diaken Yke Bakker

Dankgebed en voorbeden
Mededelingen
Inzameling van de gaven
De 1e collecte is bestemd voor Moldavië / Algemeen diaconaal werk
De 2e collecte is bestemd voor Kerk- en Eredienst.
Tijdens de collecte luisteren we naar orgelspel.
De kinderen kunnen uit de oppasdienst worden gehaald.
Ook komen de kinderen uit de nevendienst terug in de kerk.
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De kinderen zingen ‘Kom op dit feest’
(link: https://www.youtube.com/watch?v=9ThZP-vsWaU)
Refrein:

Spring in de lucht
zo hoog als je kunt
en dans van plezier
wat je dansen kunt.
Vandaag is het feest,
wees vrolijk en blij,
want God is zo goed
voor jou en voor mij.

1. Hij is al zoveel jaren
een trouwe hulp geweest.
Kom, laten wij Hem prijzen
en danken op dit feest.

Refrein…

2. Hij was al zoveel keren
een redder uit de nood.
We willen Hem vereren
en zingen: ‘U bent groot!'

Refrein…

3. Hij is al zolang bij ons,
Hij is het die ons ziet.
Hij zal steeds voor ons zorgen,
nee, Hij verlaat ons niet.
Refrein…
We zingen – staande – als slotlied Liedboek 526 : 3 + 4
3. In Kana was de gloed geweken…
4. Juich voor de koning van de volken…
Uitzending en zegen
ALLEN: (gezongen:)

AMEN, AMEN, AMEN.

Orgelspel
In hal en Hofzaal kunnen we elkaar ontmoeten
bij een kop koffie, thee of limonade.
U kunt daar een ieder de hand drukken
die afscheid heeft genomen
of heeft verlengd als ambtsdrager!
Meld u en meld jij je ook
als nieuwe ambtsdrager?

