
 

 

 

  

 

Welkom in Open Hof 
 

Orde voor de viering 
op zondag 22 april 2018 
om 9.30 uur in Open Hof 

 

Protestantse Wijkgemeente 
Open Hof te Kampen 

 
Halleluja! 

Juicht voor God, gij ganse aarde. 
Maakt zijn lof heerlijk. Halleluja! 

(Psalm 66:1,2b) 
 

 
Dienaren: 
voorganger:  ds. Leon Eigenhuis 
kind van de zondag: Isabel Vroom 
lector:   Arina Crozier 
orgel/piano:  Erik Hofstede 
zang:   Gerjanneke Vreugdenhil 
1e ouderling:  Roel Hommes 
2e ouderling:  Roelof Smedes 
diaken:  Dini Gosker 
koster:   Rudi Scholten 
beamer:  Joop Vaandering 
geluid:   Erik Vroom 
 
Kerkelijk jaar: Vierde zondag van Pasen, zondag Jubilate (Juich!, naar Psalm 66 vers 1b) 
Schriftlezingen: Ezechiël 34:1-10; 23-26 en Johannes 10 : 11 – 16 
 
Verbonden met Israël: 
Het is dag 7 van de maand Ijar van het jaar 5778. 
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge Leviticus 12:1 – 15:33. 
 
Liturgische kleur: rood 
In deze dienst zal Wim van Werven bevestigd worden als ambtsdrager (ouderling-
kerkrentmeester) 



 

 

 

  

 

OM TE BEGINNEN 
 
Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Moment van stilte en inkeer 
 
Welkom en mededelingen   
 
Zingen, staande: Psalm 100 
 
Stil gebed, groet en bemoediging 
 
Aansluitend gaan allen zitten. 
 
Gebed om ontferming 
 
We zingen – als gloria – Lied 221  
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Het kind van de zondag ontsteekt aan de Paaskaars de tafelkaars en het lichtje van de 
kindernevendienst en opent het kind de Bijbel bij de 1e lezing. 
Vervolgens spreken voorganger en kind van de zondag het gebed bij de opening van de Schrift uit.  
 
De kinderen komen naar voren  
 
Praatje met de kinderen 
 
Zingen: we zingen – met de kinderen mee – De Heer is mijn herder 
 
Refrein 
De Heer is mijn herder 
Hij is alles wat ik nodig heb 
Hij brengt mij tot rust 
en Hij geeft nieuwe kracht 
Hij leidt mij steeds verder 
op de juiste weg die ik moet gaan 
de Heer is mijn herder  
 
Al ga ik door een donker dal 
ik hoef niet bang te zijn 
Ik weet dat U mij bij zult staan 
U bent heel dichtbij 
 
Refrein 
De Heer is mijn herder 
Hij is alles wat ik nodig heb 



 

 

 

  

 

Hij brengt mij tot rust 
en Hij geeft nieuwe kracht 
Hij leidt mij steeds verder 
op de juiste weg die ik moet gaan 
de Heer is mijn herder  
 
Want wat mij ook wordt aangedaan  
U helpt mij telkens weer  
U geeft mij wat ik nodig heb  
en nog zoveel meer  
 
Bridge: 
Uw goedheid en uw liefde, Heer  
volgen mij altijd  
en ik mag heel dicht bij U zijn 
tot in eeuwigheid 
 
Refrein 
De Heer is mijn herder 
Hij is alles wat ik nodig heb 
Hij brengt mij tot rust 
en Hij geeft nieuwe kracht 
Hij leidt mij steeds verder 
op de juiste weg die ik moet gaan 
de Heer is mijn herder 
 
Aansluitend gaan de kinderen achter het licht aan naar hun eigen ruimte. 
 
Schriftlezingen (uit de NBV): beide door lectrice  

Ezechiël 34:1 t/m 10 en 23 t/m 26 
Johannes 10 : 11 – 16 

 
Zingen Lied 653: 1, 6 en 7  U kennen, uit en tot U leven   
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen Psalm 23c(!)  Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij  
 

Bevestiging 
 
Wim van Werven wordt bevestigd als ouderling - kerkrentmeester   

Zingen, als lied bij de bevestiging: Abba Vader  

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 



 

 

 

  

 

U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts van U alleen, 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Diaconale voorbede   door diaken 
 
Dank en voorbeden, afgesloten met het zingen van het Onze Vader, lied 369b(!)  
 
Inzameling van de gaven  
 
Kinderen komen terug in de kerkzaal  
 
Tijdens de collecte luisteren we naar orgelspel. 
 
Zingen, staande als slotlied: Lied 1014 
 

Zending en zegen 
 
Zegen 
 
Zingen, allen: AMEN, AMEN, AMEN (lied 431c) 

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


