Welkom in het Open Hof
Orde voor de viering op zondag 8 november 2020
om 10.00 uur in Open Hof

Gedoopt worden Gijs Koperdraat en Jade Kilsdonk
voorganger:
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1e ouderling:
1e diaken:

ds. Kasper Jager
Henk Keijzer
Suzan Kuipers
Dini Gosker

organist:
gitaar:
zanggroep:

Marijn de Jong
Henk van der Weerd
Janette van der Velde
Ina Hup
Marleen Voortman

beamer:
audio + video:
koster:

Jennie Drost
Martijn van Unen
Pieter Tegelaar

Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen

OM TE BEGINNEN
Welkom en mededelingen

ouderling van dienst Suzan Kuipers

Openingslied Lied 274 : 1
1. Wij komen hier ter ere van uw naam…
Groet en bemoediging (naar Psalm 70)
Vg.

Allen gaan staan.

Met woorden naar Psalm 70 mogen we elkaar
groeten en bemoedigen, thuis en hier in de kerk:

Vg.
Allen:

De Eeuwige zij met u en met jou.
Ook met u zij de Eeuwige.

Vg.
Allen:
Vg.
Allen:
Vg.

Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Wie bij de Eeuwige hun geluk zoeken,
zullen lachen en vrolijk zijn.
Wie verwacht dat de Eeuwige een redder
in nood zal zijn, zal steeds weer zeggen:
God is groot.
Want de Eeuwige is trouw,
alle dagen van ons leven en in eeuwigheid.
Hij zal het werk van zijn handen nooit loslaten.
Amen.

Allen:
Vg.
Allen:

Aansluitend gaan allen zitten.
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Woorden op de drempel

doopvader Joost Koperdraat

Lied als kyrie en gloria: Lied 274 : 2 + 3
2. Ontferm U God, kyrie eleïson…
3. Wij zingen samen van uw gloria…

DIENST van het WOORD
De Bijbel gaat open

ouderling van dienst

Kinderen in het midden
• Gesprekje over de doop
• Kinderlied: “De Here zegent jou”
De
Hij
Hij
Hij

Here zegent jou en Hij beschermt jou.
schijnt zijn licht over jouw leven.
zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn.
zal zijn vrede aan je geven.

De
Hij
Hij
Hij

Here zegent u en Hij beschermt u.
schijnt zijn licht over uw leven.
zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn.
zal zijn vrede aan u geven.

We lezen Psalm 70
1Voor

2God,

(Hemelhoog 61/Kinderopwekking 185)

afgewisseld met Lied 193

lector Henk Keijzer

de koorleider. Van David, een dringend gebed.
breng mij uitkomst, HEER, kom mij haastig te hulp.

Zanggroep:
3Dat

beschaamd en vernederd worden wie mij naar het leven staan,
met schande terugwijken wie mijn ongeluk zoeken,
4beschaamd zich omkeren wie de spot met mij drijven.
5Wie bij u hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn,
wie van u hun redding verwachten
zullen steeds weer zeggen: ‘God is groot!’
6Ik ben arm en zwak, God, kom haastig,
u bent mijn helper, mijn bevrijder, HEER, wacht niet langer.

Zanggroep:
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We lezen Matteüs 25 : 14 – 30

lector Henk Keijzer

14Of

het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en
het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. 15Aan de een gaf hij vijf talent,
aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon.
Toen vertrok hij. Meteen 16ging de man die vijf talent ontvangen had op weg
om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. 17Op
dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij.
18Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te
verstoppen: hij begroef het.
19Na

lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun
rekenschap. 20Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en
overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf
talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend.” 21Zijn
heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar.
Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik
je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”
22Ook

degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei:
“Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee
talent bij verdiend.” 23Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een
goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van
een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het
feestmaal van je heer.”
24Nu

kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei:
“Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en
oogst waar u niet hebt geplant, 25en uit angst besloot ik uw talent te begraven;
alstublieft, hier hebt u het terug.” 26Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een
slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst
waar ik niet heb geplant? 27Had mijn geld dan bij de bank in bewaring
gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben
terugontvangen. 28Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er
tien heeft. 29Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar
wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. 30En die
nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert
en knarsetandt.”
Lied 180 : 1 t/m 4
1. De heer gaat naar het buitenland…
2. De heer deelt zijn talenten uit…
3. Wanneer hij thuiskomt, vraagt de heer…
4. Al is de winst nog maar zo klein…
Uitleg en verkondiging
Geloofsbelijdenis

doopmoeder Rieneke Koperdraat

Lied 891 : 1 + 2
1. Heer, ik kom bij U…
2. Geef dat ik kan zien…
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DIENST van het ANTWOORD
Diaconale mededelingen

1e diaken Dini Gosker

- Bloemengroet:
Vanmorgen gaan de bloemen vanuit Open Hof
met een hartelijke groet naar
o mw. Joke Schraa-Kroon, Lorentzstraat 35
o en naar mw. Daphne Kleinbussink-Lang, Kamille 16/13
- Doelen collectes:
o 1e collecte:
o 2e collecte:

Algemeen Diaconaal Werk
Kerk en Eredienst

- Diaconale voorbede:
De diaconie vraagt voorbede
voor hoe wij als mensen omgaan met het milieu.
Het is onze verantwoordelijkheid hoe wij omgaan met Gods schepping.
Wij laten geen nodeloze rommel achter in de natuur en in de zee.
De plasticsoep in de oceanen moet stoppen.
Laten wij God bidden, dat wij hier onze verantwoordelijkheid in kennen.
Dankgebed en voorbeden
Onze Vader (Lied 1006)
Onze Vader in de hemel…
Inzameling van de gaven
1e collecte:
2e collecte:

(via GiVt)

Algemeen Diaconaal Werk
Kerk en Eredienst

Tijdens de collecte luisteren we naar pianospel
Onderwijl kijken we naar foto’s:
o over de digitale collecte;
o van de kinderkerk van vorige week;
o van de jeugdkerk (en ook filmpje) van vorige week;
o en van de twee dopelingen.
De ouderling van dienst verlaat de kerkzaal
om de dopelingen te gaan halen
samen met de dragers en enkele kinderen.
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DIENST van de DOOP
Lied: Geroepen om te zingen 79 : 1 t/m 3
Het lied klinkt als de dopelingen worden binnengedragen.
Suze en Florien, Waylon en Stefano brengen het doopwater binnen.
De doopfamilies stellen zich samen op bij de doopvont.
1. Je bent al een tijdje bij mensen…
2. Verbonden met vader en moeder…
3. Je bent een begrip aan het worden…
Presentatie dopelingen
Doop
Wij wensen je…

doopmoeder Gudrun Kilsdonk

Lied: Geroepen om te Zingen 79 : 4
4. Nu mag je gaan leven met mensen…
Refrein: Je hebt al een naam,
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij bent gedoopt in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Overhandiging hart met kraal

kinderen

(foto geboortekralen met doopdatum)
(foto doophartjes met kraal)
Aansluitend gaan de kinderen weer in de kerk zitten.
Overhandiging doopkaars

grootouders

Aanvaarding doopouders
Verwelkoming

Ouderling van dienst

Ouderling: Ik verzoek jullie hier aanwezig om te gaan staan.
Nadat allen zijn gaan staan:
Ouderling: Jullie hier aanwezig en jullie thuis,
draag hen die gedoopt zijn in jullie gebeden
en ga met hen de weg van het Koninkrijk.
Allen: Welkom, kinderen van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.
Ouderling: De vrede van de Heer zij altijd met jullie.
Allen: En met jullie geest.
De doopouders plaatsen de brandende doopkaarsen
op de liturgische tafel en gaan in de kerkzaal zitten.
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Slotlied: Lied 416 : 1 t/m 4
1. Ga met God en Hij zal
2. Ga met God en Hij zal
3. Ga met God en Hij zal
4. Ga met God en Hij zal

met
met
met
met

je
je
je
je

zijn, jou nabij…
zijn: bij gevaar…
zijn: in zijn liefde…
zijn, tot wij weer…

Uitzending en zegen
Allen:

(gezongen)

Amen, amen, amen.

6

