Welkom in Open Hof
op zondag 5 augustus 2018 om 9.30 uur
Protestantse Wijkgemeente
Open Hof te Kampen
Hoe talrijk zijn uw werken, HEER.
Alles hebt U met wijsheid gemaakt,
vol van uw schepselen is de aarde.
Psalm 104 vers 12
Kerkelijk jaar:
Het is vandaag de 11e zondag na Pinksteren
Schriftlezing: Psalm 104
Schriftlezing kindernevendienst (Kind op Zondag): Marcus 7 : 1 – 23
Verbonden met Israël:
Voor Israël is het vandaag dag 24 van de maand Av in van het jaar 5778.
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge Deuteronomium 7:12 – 11:25.
Dit schriftgedeelte heet in het Hebreeuws Sidra Ekev.
Op de avond van de laatste zondag van de maand is een leerdienst over de Sidra die op de
sabbat daarvoor in de synagoge aan de orde was.
Overzicht van de liederen die in de dienst worden gezongen:
Psalm 92: 1 en 2
Waarlijk, dit is rechtvaardig
Lied 300c
de regel Kyrie eleison, bij het gebed om ontferming
Lied 704: 3
Lof, eer en prijs zij God
Lied 224
Elke dag vertelt over God de Heer
Lied 984
Gezegend die de wereld schept
Lied 103c: 1, 3 en 5 Loof de koning, heel mijn wezen
Lied 981
Zolang er mensen zijn op aarde
Liturgische kleur: groen
Thema: Hoe bestaat het? De wereld als schepping van God. N.a.v. Psalm 104
Medewerkers aan de dienst
voorganger:
Leon Eigenhuis
lector:
Mariska Heijenk
orgel/piano:
Diddy van der Stouwe
e
1 ouderling:
Jannemiek Goedhart
e
2 ouderling:
Roel Hommes
diaken:
Mariska Heijenk
collectant:
Wim van den Berg
koster:
Jonnie Bosch
beamer en geluid:
Jennie Drost

OM TE BEGINNEN
Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel
Binnenkomst kerkenraad
Moment van stilte en inkeer
Welkom en mededelingen
Zingen, staande: Psalm 92: 1 en 2

Waarlijk, dit is rechtvaardig

Stil gebed
Bemoediging

V
A
V
A

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.

Groet

V

Genade, barmhartigheid en vrede,
zij u van God, de Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer.
Amen

A

Aansluitend gaan allen zitten.
Gebed om ontferming
Na elke bede zingen we het Kyrie eleison uit lied 300c (we zingen alleen het Kyrie eleison)
Zingen: Lied 704: 3

Lof, eer en prijs zij God

DIENST VAN HET WOORD
Het ontsteken van de tafelkaars en het openen van de Bijbel
Gebed bij de opening van de Bijbel
Zingen, met de kinderen het kinderlied ‘Elke dag vertelt over God de Heer’, lied 224 (2 maal)
De kinderen komen naar voren
Moment met kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Psalm 104, afgewisseld met het zingen van lied 984. Als volgt:
Zingen lied 984 vers 1
Lezen: Psalm 104: 1-12
Zingen: lied 984 vers 2 en 3
Lezen: Psalm 104: 13-23
Zingen: lied 984 vers 4
Lezen: Psalm 104: 24 -35
Zingen: lied 984 vers 5 en 6

lectrice
lectrice
lectrice

Uitleg en prediking
Lied 103c: 1, 3 en 5

Loof de koning, heel mijn wezen
DIENST VAN HET ANTWOORD

Diaconale voorbede door diaken
Dank en voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Inzameling van de gaven.
Tijdens de collecte komen de kinderen terug in de kerkzaal en kunnen ouders hun kinderen
uit de oppas halen.
Zending en zegen
Allen gaan staan
Zingen: Lied 981

Zolang er mensen zijn op aarde

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen amen: lied 431c
Orgelspel

In de hal en Hofzaal kunnen we elkaar ontmoeten bij een kop koffie, thee of limonade.

