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Welkom in Open Hof
Orde voor de viering
op zondag 10 juni 2018
om 9.30 uur in Open Hof

Gedoopt wordt Lana Voortman
Protestantse Wijkgemeente
Open Hof te Kampen
voorganger:
zondagskind:
lector:
orgel:
piano:

ds. Kasper Jager
Sanne Doorduin
Jeany van de Berg
Henk Keijzer
Jan-Geert Taekema

1e ouderling:
2e ouderling:
diaken:
collectant:
koster:
beamer:

Henk van der Weerd
Dirk van der Velde
Nanda Tegelaar
Henk Maat
Dinie Kuipers
Jennie Drost

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 8a : 1
1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is…
Bemoediging en groet
Vg.
ALLEN:

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

Vg.
ALLEN:
Vg.
ALLEN:
Vg.
ALLEN:

Onze hulp is de naam van de HEER:
HEMEL EN AARDE HEEFT HIJ GEMAAKT.
Die zijn Naam aan ons bekend gemaakt heeft:
ADONAI: IK BEN BIJ JE.
Die oog heeft voor een kind en zegt:
JIJ BENT VAN MIJ.
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We zingen – staande – als openingslied Psalm 8a : 2
2. Het eerste kinderlijk geluid…
Kindertaal

(Anton Ent, bij Psalm 8 – uit: Liedboek, blz. 28)

Verborgen achter uw naam komt u
in de taal van een kind voor de dag.
U schuilt in mamma en tata.
Dit loflied kan iedereen horen
en zelfs ongehoord bent u aanwezig.
U bent het inzicht dat u er bent
in het gras en de kwijlende koe,
een steen op de landweg, in water,
zand, wind. U ademt tussen de woorden
en zingt in de taal van een kind.
We zingen – staande – Psalm 8a : 3
3. Zie ik uw sterren in de nacht…
Aansluitend gaan allen zitten.
Drempelgebed en kyrie
We zingen – als gloria – Psalm 8a : 6
6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is…

DIENST van het WOORD
De Bijbel gaat open

kind van de zondag Sanne Doorduin

Kinderen in het midden
Aansluitend gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.
Onderwijl luisteren we naar orgelspel.
We lezen Psalm 130 (bewerking Henk Teeuwen)
uit de diepte
zoekt mijn stem
zich een weg
omhoog
tot U
want nergens ben ik meer
onvindbaar
als U mij niet vergeeft
wat ik heb gedaan
daarom
wacht ik op U
zoals je op de morgen wacht
aan het einde van de nacht

lector Jeany van de Berg
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We zingen Psalm 130 : 1 + 3
1. Uit diepten van ellende…
3. Ik heb mijn hoop gevestigd…
We lezen – uit de Bijbel in Gewone Taal – Marcus 3 : 20 – 35
lector Jeany van de Berg
Jezus en de leerlingen gingen weer naar huis. Maar ze kregen niet eens
de kans om rustig te eten. Want er waren alweer heel veel mensen naar
Jezus toe gekomen. Ook de familie van Jezus hoorde wat er allemaal
gebeurde. Ze gingen op weg om hem met zich mee te nemen. Want ze
dachten: Hij is gek geworden.
Intussen waren er wetsleraren gekomen uit Jeruzalem. Ze zeiden: ‘Die
Jezus heeft Satan in zich. Jezus kan kwade geesten wegjagen omdat
Satan hem helpt. Want Satan is de leider van de kwade geesten.’
Maar Jezus riep die wetsleraren bij zich. Hij zei: ‘Satan kan toch niet
zichzelf wegjagen?’ Hij legde het uit met een paar voorbeelden. Hij zei:
‘Als een land oorlog voert tegen zichzelf, dan blijft er van dat land niets
over. En als er binnen een familie ruzie is, dan valt die familie uit elkaar.
Met Satan is het net zo. Als Satan tegen zichzelf vecht, dan blijft hij niet
bestaan, dan blijft er niets van hem over.’ Jezus gaf nog een voorbeeld.
Hij zei: ‘Het huis van een sterke man kun je niet zomaar leegroven. Je
moet eerst die man vastbinden. Pas dan kun je zijn huis leeghalen.’
Toen zei Jezus: ‘Luister goed naar mijn woorden: Alles wat de mensen
verkeerd doen, wil God vergeven. Zelfs als mensen God beledigen, zal hij
hen vergeven. Maar als iemand de heilige Geest beledigt, krijgt hij geen
vergeving. Zo iemand blijft altijd schuldig. Die fout is niet goed te
maken.’ Jezus zei dat, omdat de wetsleraren hadden gezegd: ‘Jezus
heeft een kwade geest in zich.’
Intussen waren de moeder en de broers van Jezus aangekomen bij het
huis waar Jezus was. Ze bleven buiten staan en stuurden iemand naar
binnen om hem te roepen. Binnen zaten alle mensen om Jezus heen. Ze
gaven het bericht aan hem door: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten.
Ze zijn naar u op zoek.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Wie is mijn moeder? En
wie zijn mijn broers?’ Hij keek de mensen aan die om hem heen zaten.
En hij zei: ‘Hier zit mijn moeder. Hier zitten mijn broers. Want iedereen
die doet wat God wil, die is mijn broer, mijn zus en mijn moeder.’
We zingen Hemelhoog 629 : 1 + 2
1. Abba, Vader, U alleen…
2. Abba, Vader, laat mij zijn…
Uitleg en verkondiging

met brief aan de dopeling

We luisteren naar orgelspel
Onderwijl kijken we naar foto’s van de dopeling.
De ouderling van dienst en de drager (oma Diny Voortman)
verlaten de kerkzaal om de dopeling te gaan halen.
De kinderen van de kindernevendienst
komen terug in de kerkzaal en gaan rondom de doopvont zitten.
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DIENST van de DOOP
We zingen Opwekking 599 “Kom tot de Vader”
Nog voordat je bestond kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.
Refrein:
Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn, is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt,
daarmee is alles klaar wanneer jij komt
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan.
Want niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.
Refrein: Kom tot de Vader…
De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt,
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.
Onderwijl wordt de dopeling binnengedragen.
Het kind van de zondag Sanne Doorduin
brengt het doopwater binnen.
De doopfamilie en het kind van de zondag
stellen zich samen op bij de doopvont.
De ouderling staat naast hen met de handmicrofoon.
Presentatie dopeling
We zingen het Kralenlied

(2x zingen)

Wij vieren hier vandaag weer feest in Jezus’ kerk.
Want kijk, er wordt gedoopt, God zelf is hier aan ’t werk.
Wij openen de kring en rijgen hier jouw kraal.
Jij hoort er nu ook bij, ja, bij ons allemaal.
Onderwijl wordt de doopkraal aan het doopsnoer geregen.
Gebed bij het water
Doop
Handoplegging
Overhandiging doopkaars

door opa Jaap de Waard

Overhandiging hart met kraal

kinderen kindernevendienst (foto beamer!)
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Aanvaarding doopouders
Verwelkoming
Ouderling van dienst
Ouderling: Ik verzoek jullie – voor zover mogelijk – om te gaan staan.
Nadat allen zijn gaan staan:
Ouderling: Jullie hier aanwezig,
draag haar die gedoopt is in jullie gebeden
en ga met haar de weg van het Koninkrijk.
ALLEN: WELKOM, KIND VAN GOD,
WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS,
WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN.
Ouderling: De vrede van de Heer zij altijd met jou
ALLEN: EN MET JOUW GEEST.
Aansluitend gaan allen zitten.
Voor Lana: “Ik zal er zijn”

doopmoeder Marleen

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken, als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer.
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
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DIENST van het ANTWOORD
De diaconie vraagt voorbede te doen voor…

diaken Nanda Tegelaar

Intenties
Dankgebed en voorbeden
Mededelingen
Inzameling van de gaven
1e collecte: Moldavië + Kerk In Actie: Guatemala
2e collecte: Kerk- en Eredienst.
Tijdens de collecte luisteren we naar orgelspel.
Onderwijl kunnen de kinderen uit de oppasdienst worden gehaald.
We zingen – staande – als slotlied Lied 418 : 1 t/m 3
1. God, schenk ons de kracht…
2. Niemand kan alleen…
3. Vrede, vrede laat…
Uitzending en zegen
ALLEN:

(gezongen)

AMEN, AMEN, AMEN.

Orgelspel
Bij de Meet&Greet kunnen we elkaar ontmoeten
bij een kop koffie, thee of limonade.
Wie wil kan de doopouders feliciteren
voorin de kerkzaal bij het liturgisch centrum.

