
Welkom in Open Hof 
 

Orde voor de viering 
op zondag 17 juni 2018 om 9.30 uur in Open Hof 

 
Protestantse Wijkgemeente 

Open Hof te Kampen 
 

Wend U tot mij en wees mij genadig; 
want ik ben eenzaam en ellendig. 

Zie op mijn ellende en mijn moeite 
en vergeef al mijn zonden. 

(Psalm 25:8-11) 
 
 
Kerkelijk jaar: 3e zondag na Trinitatis 
Schriftlezingen: Jeremia 17:7 en 8 en Marcus 4:30 – 34 
Kindernevendienst:  Job 10  
 
Verbonden met het volk Israël: 
Synagogaal jaar: dag 4 van de maand Tammoez van het jaar 5778 
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge Numeri 16:1 – 18:32  (Sidra Korach = 
afdeling Korach) 
 
Overzicht van de liederen die in de dienst worden gezongen: 
Lied 217 
Lied 630:3 
Opwekking Kids lied 277 (via de beamer) 
Psalm 1:2 
Lied 982 
Hemelhoog 386: Wil je opstaan en Mij volgen 
Hemelhoog 473: Gebed om zegen. 
 
Liturgische kleur: groen  
 
Thema:     Tot bloei komen 

 
Medewerkers aan de dienst 
voorganger:   Leon Eigenhuis 
kind van de zondag:  Stan van Laarhoven 
lector:    Ina Hup  
orgel/piano:   Diddy van der Stouwe 
1e ouderling:   Pieter Treep 
2e ouderling:   Harwin Reuvekamp 
diaken:   Corné Vreugdenhil 
koster:    Jonnie Bosch 



beamer/geluid/beeld: Martijn van Unen 
dienst voorbereid met: Magrita van der Zwaag, Jeanet Vroom en Eveline Eijlander  
 
 

OM TE BEGINNEN 
 
Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Moment van stilte en inkeer 
 
Welkom en mededelingen  door ouderling, Pieter  
 
Zingen, staande: Lied 217  De dag gaat open voor het woord des Heren  (5 verzen) 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging  V Onze hulp is in de naam van de HEER, 

A die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V Die trouw blijft tot in eeuwigheid  
A 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. 

A Amen  
 
Aansluitend gaan allen zitten. 
 
Gebed 
 
Zingen: Lied 630 vers 3 ‘Sta op! Een morgen ongedacht, … ’ 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Het kind van de zondag, Stan van Laarhoven, ontsteekt aan de Paaskaars een kaars waarmee 
hij het licht van de kindernevendienst en de tafelkaars aansteekt. Daarna opent hij de Bijbel 
bij de 1e lezing. Vervolgens spreekt hij met Leon het gebed bij de opening van de Schrift uit.  
 
De kinderen komen naar voren, praatje met de kinderen  
 
Zingen: Een plek op deze aarde - Opwekking kids lied 277 (via de beamer) 
https://www.youtube.com/watch?v=YCJlFmz2Nq8 

Kinderen gaan naar de kinderkerk 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YCJlFmz2Nq8


Schriftlezing: Jeremia 17:7-8  lector  
7Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. 
8Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. 
Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. 
Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht. 

 
Zingen Psalm 1 vers 2  Hij is een groene boom die staat geplant  
 
Schriftlezing: Marcus 4:30-34 lector  

30En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke 
gelijkenis kunnen we het voorstellen? 31Het is als een zaadje van de mosterdplant, 
het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. 32Maar als het na 
het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote 
takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’ 

 
Zingen: Lied 982   In de bloembol is de krokus  (3  verzen) 
 
Uitleg en prediking. Thema: Tot bloei komen  
(Tijdens de preek laat ik een paar foto ’s van bloemen van Eveline zien. 
Martijn die krijg je nog van mij)  
 
Pianospel (Diddy: niet te lang, als overgang naar de tekst die hierop volgt, daarna zingen we 
‘Wil je opstaan en Mij volgen’) 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Tekst van Mandela, uit de inaugurele Rede van Nelson Mandela door Magrita 
 
Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.  
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.  
Het is het licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt.  
 
We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?  
Maar wie ben jij om dat niet te zijn? Jij bent een kind van God.  
 
Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.  
Er is niets verlichts aan je klein te maken opdat andere mensen  
zich bij jou niet onzeker zullen voelen.  
Wij zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.  
Wij zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te openbaren.  
 
Die is niet alleen maar in sommigen van ons; die is in iedereen! 

En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen toestemming om 
hetzelfde te doen. 
Als wij van onze angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen. 



Zingen: Wil je opstaan en Mij volgen, Hemelhoog lied 386, alle verzen  
 
Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem jouw naam? 
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 
 
Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 
Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,  
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 
Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! , 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 
Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 
Diaconale voorbede   door diaken 
 
Dank en voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven. 
 
Tijdens de collecte: 
1. Leon leidt een kort filmpje in over een Oegandees kinderkoor dat in de morgendienst op 
zondag 1 juli in Open Hof komt zingen. 

Om het filmpje online te bekijken gebruik je deze link: 

https://vimeopro.com/beeldcommunicatie/stichting-up4s. 

Daar vind je 3 filmpjes, waarvan je dan het middelste filmpje “UP4S - Children's 

Kidsgear Choir” kunt laten zien (lengte 01:13). 

Om het filmpje te kunnen downloaden (voor kerken en scholen) gebruik je deze 

link: http://bit.ly/Up4s-Offline-Video-Download. 

2. Daarna worden sheets van de jeugdkerk getoond 

https://vimeopro.com/beeldcommunicatie/stichting-up4s
http://bit.ly/Up4s-Offline-Video-Download


 

3.  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  

Voorganger zegt: (de tekst is van Anselm Grün): 

 
Ik wens je een zomer 
waarin je alles wat je in de natuur ervaart, 
ook als symbool voor je eigen leven ziet. 
Ik wens je dat je in de zon 
ook Gods licht en de genezende en verwarmende liefde ervan ervaart.  
Ik wens je een zomer waarin de zon 
ook al jouw innerlijke kou en duisternis verdrijft 
en je met warmte vult. 

 
Zingen: lied 473 Gebed om zegen, uit Hemelhoog   
 
Vers 1 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Refrein: 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Vers 2   
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
  
Refrein:  
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 



Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Zegen: 
Voorganger: De genade van onze Here Jezus Christus, 

en de liefde van God 
en de gemeenschap van de Heilige Geest 
zij met u  allen. 

Allen, zingen: AMEN, AMEN, AMEN (lied 431c) 
 
Orgelspel 
 

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


