
 
Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen 

Zondag 18 februari 2018 
10.00 uur 

 
Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; 

Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. 
Ik zal hem uitredden en tot eer brengen. 

(Psalm 91:15) 
 
Kerkelijk jaar: De eerste zondag van de Veertigdagentijd 
Zondag Invocabit ( = Roept hij Mij aan, naar Psalm 91 vers 15)  
 
Schriftlezingen:  
Genesis 9: 8-17 
Marcus 1: 12 – 15 
 

Synagogaal jaar: 3 Adar van het jaar 5778 

Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge 

Ex.25:1 – 27:19  (Sidra Teroema = Heffingen)      

 
Kleur:  paars 
 
Thema: Ik zorg voor jou   
 
Organist: Vinus Tijhuis 
Pianist: Marijn Eigenhuis 
 
Mmv: Zanggroep, Isabel Vroom en kindernevendienstleden voor het 40-
dagentijd-project, lector Ina Hup, Marije Boogaard (gitaar), Margrita van der 
Zwaag en Gerjanneke Vreugdenhil (zang) 

 
 

Om te beginnen 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Moment van stilte   
 
Welkom en mededelingen 



 
Allen gaan staan  
 
We zingen – staande – als openingslied Psalm 91 
Gemeente zingt Psalm 91 vers 1: Heil hem wien God een plaats bereidt 
Zanggroep zingt Lied 535b: Roept hij Mij, Ik antwoord, in zijn nood ben Ik nabij 
Gemeente zingt Psalm 91 vers 2: God redt uw ziel van nood en dood 
Zanggroep zingt Lied 535b: Roept hij Mij, Ik antwoord, in zijn nood ben Ik nabij 
 
Stil gebed, Bemoediging Groet 
 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.  
Kind: God is er waar ik ook ben, hoever ik ook ga.  
 
Voorganger: Als wij U roepen, en beproefd worden, moeten vechten voor ons 
leven,   
Allen: wees met uw Geest om ons heen, 
Kind: stuur engelen op onze weg. 
 
Voorganger: De Naam van Uw Zoon is goed nieuws voor ons allen. 
Allen: Keer ons om, dat wij geloof hechten aan dit goede nieuws, 
Kind: dat wij op weg gaan U tegemoet.  
 
Voorganger: Genade en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus 
Christus  
Kind: voor mensen overal vandaan.  
Allen: Amen 
      
Zingen Psalm 91 vers 5:  
Gemeente zingt Psalm 91 vers 5: Maar gij moogt schuilen bij de Heer  
Zanggroep zingt Lied 535b: Roept hij Mij, Ik antwoord, in zijn nood ben Ik nabij   
(we zingen geen klein gloria i.v.m. de Veertigdagentijd) 
 
Allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen lied 898 vers 1 en 2 (lied van de zondag): Een vast burcht is onze God 
 



  

De Bijbel gaat open 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Moment voor de kinderen: Kindernevendienstproject voor de 40dagentijd en 
Pasen voor de gemeente ‘Ik zorg voor jou’ 
  
-Introductie van het thema ‘Ik zorg voor jou’ door KNDleiding (Gerjanneke) 
-Verbeelding van het thema, afbeelding van het verhaal wordt als bloemblaadje 
geplakt op de bloem (hier zijn afbeeldingen voor de beamer van gestuurd) 
-Zingen van het Projectlied ‘Samen op weg naar Pasen’ is aangeleverd door 
Henry op beamersite geplaatst, het zou mooi zijn als het zo op de beamer 
komt:  
Voorgezongen wordt: refrein, dan couplet 1 
En dan zingt de gemeente refrein, couplet 1 en refrein, begeleiding is met de 
piano (Marijn Eigenhuis) en zang (Gerjanneke Vreugdenhil) 
-De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 
Schriftlezing: Genesis 9: 8-17 uit De Nieuwe Bijbelvertaling    
 
Zingen Lied 358 vers 2: Water, water van de vloed 
 
Schriftlezing: Marcus 1: 12-15 uit De Nieuwe Bijbelvertaling    
 
Zingen Lied 358 vers 4 en 5:   
Water, water der Jordaan en  
Water, water van de doop 
 
Uitleg en prediking 
 
Zingen Lied 538 vers 1, 2, 3 en 4: Een mens te zijn op aarde 
 

Gebeden en gaven  
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk bidden van het Onze 
Vader 
 
Inzameling van de gaven 



Tijdens inzameling graag PPP van Kalkidan tijdens de collecte en de liturgische 
schikking 
 
De kinderen komen terug in de kerkzaal:  
-aandacht voor 40dagentijd van Kerkinactie, spaardoosje  
-dan filmpje van Kerkinactie week 1, is ook aangeleverd op beamersite 
-Zingen van Lied Trinity Ik wens jou (tekst hiervan in bijlage meegestuurd) 
 
Ouders kunnen de kinderen uit de oppas halen 
 

 

Zending en zegen 
Allen gaan staan 
 
Zingen: Slotlied 513 vers 4: God staat aan het begin 
 
Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen: lied 431c 
 
 

Gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
 

 


