
Welkom in Open Hof 
op zondag 12 augustus 2018 om 9.30 uur 

 
Protestantse Wijkgemeente 

Open Hof te Kampen 
 

 
O God, haast U om mij te redden 

O HEER, mij ter hulpe. 
(Psalm 70:2) 

 
Kerkelijk jaar: 
Het is vandaag de 12e zondag na Pinksteren 
Schriftlezingen: Genesis 11: 1 - 9 en 12: 1 – 3 en  Marcus 5: 35 - 43 
Schriftlezing kindernevendienst (Kind op Zondag) Marcus 7 : 24 – 30 
 
Verbonden met Israël: 
Voor Israël is het vandaag dag 1 van de maand Elloel van het jaar 5778. 
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge Deuteronomium 11:26 -16:17 
Dit schriftgedeelte heet in het Hebreeuws Sidra Re’ee. 
Het was Sjabbat Rosh Chodesh =  de sabbat van de nieuwe maan. 
Op de avond van de laatste zondag van de maand is er een leerdienst over de Sidra die op de 
sabbat daarvoor in de synagoge aan de orde was.  
 
Overzicht van de liederen die in de dienst worden gezongen: 
Lied 280: 1, 2, 4, 6, 7 
Lied 707 
Met de kinderen: Als je geen liefde hebt voor elkaar, Alles wordt Nieuw, III/19 
Lied ‘Uit vuur en ijzer’ uit Verzameld Liedboek van Huub Oosterhuis blz. 774  
Lied 315: 1 en 2 
Gezang 485: 1 en 3 uit het Liedboek voor de kerken 1973 (aangepaste tekst) 
Slotlied: 630: 1, 3, 4. 
 
Liturgische kleur: groen  
 
Thema: God roept ons tot LEVEN! 
 
Medewerkers aan de dienst 
voorganger:   ds. Bram Bregman 
lector:    Jeany van den Berg  
orgel/piano:   Henk Keijzer 
1e ouderling:   Roel Hommes 
2e ouderling:   Wim van Werven 
diaken:   Corné Vreugdenhil 
koster:    Dinie Kuipers 
beamer en geluid:  Henry Penninkhof 



 
OM TE BEGINNEN 

 
 
Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Moment van stilte en inkeer 
 
Welkom en mededelingen 
 
Allen gaan staan  
 
Openingslied: 280: 1, 2, 4, 6 en 7 (De vreugde voert ons naar dit huis) 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Klein Gloria (lied 195) 
 
Allen gaan zitten  
 
Kyriegebed - roept u mee: Heer ontferm U! 
 
Lied: 707 vers 1, 2 en 3  (Dragende, moederlijke God) 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
De ouderling van dienst steekt een licht aan, aan het licht van de paaskaars. Met dit licht 
steekt hij/zij het licht van de kindernevendienst en de tafelkaars aan. Daarna opent hij/zij de 
Bijbel bij de eerste schriftlezing. 
 
Korte inleiding op de lezingen 
 
Gebed om de heilige Geest 
 
Kindergesprek 
 
Kinderlied: Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN III-19) 
 
Als je geen liefde hebt voor elkaar  
vallen de dromen in duigen.  
Dromen van vrede worden niet waar,  
kwaad is niet om te buigen.  
   
 



Refrein:  Als je geen liefde hebt voor elkaar  
  leef je buiten Gods gloria.  

Als je geen liefde hebt voor elkaar  
  leef je buiten Gods gloria.  
   
Als je geen oog hebt voor het gemis,  
als je geen brood weet te delen,  
denk dan aan Jezus die brood en die vis  
uit liefde deelde met velen.  
   
Refrein: Als je geen liefde…..  
   
Als je geen liefde hebt voor elkaar  
is er geen hoop meer op zegen.  
Kinderen maak de liefde toch waar:  
schrijf het op alle wegen.  
   
Refrein: Als je geen liefde…… 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst  
 
1e lezing: Genesis 11: 1 - 9 en 12: 1 – 3 (NBG) 
 
Zingen: het lied ‘Uit vuur en ijzer, uit Verzameld Liedboek van Huub Oosterhuis blz. 774  
Drie verzen.  
 

Organist, Henk: voor de 
melodie zie melodielijn bij 
vers 1 volgend blad 
Beamist, Henry: voor tekst 
van de verzen zie volgend 
blad.  
Op scherm graag de tekst 
van vers 1, 2 en 3 
weergeven.    
 
 
 
2   
   3
   
Om water voor de zee te 
zijn   Om 
oud en wijd als licht te zijn 
om anderman een woord 
te zijn  om lippen, 
water en dorst te zijn, 



om niemand weet hoe groot en klein om alles en om niets te zijn, 
- gezocht, gekend, verloren -   gaat iemand tot een ander. 
om avond en morgenland,   Naar verte die niemand weet, 
om hier te zijn en overkant,   door vuur dat mensen samensmeedt, 
om hand in een andre hand,   om leven in lief en leed 
om niet te zijn verloren.   gaan mensen tot elkander. 
 
 
2e lezing: Marcus 5: 35 – 43 (NBV) 
 
Zingen,  lied 315: 1 en 2 
 
Verkondiging 
 
Korte stilte 
 
Zingen, Gezang 485: 1 en 3 (aangepaste tekst, dus deze tekst nemen a.u.b.) 
 
1. O Christus, wees geprezen! 3. Geef dat wij als bevrijden 
Gij hebt ons vrij gemaakt  nu zonder vrees of blaam 
om nooit meer slaaf te wezen, met deze vijand strijden, 
weerloos en zwak en naakt.  o Christus, in uw naam, 
Gij bent tot ons gekomen  ontmaskerend de machten 
om, ons aan u gelijk,   waarin hij zich vermomt, 
tot LEVEN aan te raken,  terwille van wie smachten 
op te staan in uw rijk.   of niet de vrijheid komt. 
Dat wordt nog niet geweten,  Laat al wie zijn gebonden, 
dat is sinds lang vergeten,  vervolgd, verdrukt, geschonden 
dat houdt voor ons verborgen bij ons zich veilig weten. 
de Mensenmoordenaar;  Maak ons aan U gelijk, 
maar eenmaal, op uw morgen, Christus naar wie wij heten, - 
dan wordt het openbaar.  voorboden van uw rijk 
 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Diaconale voorbede   door diaken 
 
Dank en voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven. 

Tijdens de collecte komen de kinderen terug in de kerkzaal en kunnen ouders hun kinderen 

uit de oppas halen.  

 

 



Zending en zegen 
 

Slotlied, staande: lied 630: 1, 3, 4. 

 
Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen amen: lied 431c 
 
Orgelspel 
 
In de hal en Hofzaal kunnen we elkaar ontmoeten bij een kop koffie, thee of limonade. 


