
Orde voor de viering op zondag 21 oktober 2018 

om 9.30 uur in Open Hof 
 

Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen 
 

voorganger: ds. Wouter Bakker 

zondagskind: Tomas Doorduin 
lector:  Arina Crozier 

orgel:  Marijn de Jong 
 

1e ouderling: Henk van der Weerd 

2e ouderling: Betsy Leidekker 
1e diaken:  Ineke Overstegen 

2e diaken:  Arend Jan Overstegen 

koster:  Rudi Scholten 
beamer:  Gerrit Koers 

 
 

 

OM TE BEGINNEN 
 

Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel. 
 

Binnenkomst kerkenraad 
 

Moment van stilte en inkeer 
 

Welkom en mededelingen   ouderling van dienst Henk van der Weerd 
 

We zingen – staande – als intochtslied Psalm 145 : 1 + 5 
1. O, Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal… 

5. Zie, aller ogen zijn op U gericht… 
 

Stil gebed 
 

Onze Hulp en Groet 
 

We zingen het Klein Gloria (Lied 195) 

 Ere zij de Vader en de Zoon… 
       Aansluitend gaan allen zitten 
 

Gebed van verootmoediging 
 

Woord van vergeving 
 

We zingen Lied 966 : 1 

1. Het heil des hemels werd ons deel… 
 

Woord ten leven 
 

Wetslezing 
 

We zingen Lied 966 : 4 

4. Want wie hier leeft op zijn gezag… 

  



DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

De Bijbel gaat open   kind van de zondag Tomas Doorduin 
 

Het kind ontsteekt aan de Paaskaars 
de tafelkaars en het lichtje van de kindernevendienst. 

Daarna opent hij de Bijbel bij de 1e lezing. 
 

Kinderen in het midden 
 

We zingen – met de kinderen - Opwekking Kids 118 
 

Refrein: Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

ik wil meer en meer gaan lijken op Hem. 
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

ik wil meer gaan lijken op Hem. 
 

1. In alles wat ik ben en alles wat ik doe, 
wil ik zijn zoals Jezus dat wil. 

Dus ook op elk moment en niet zo ‘af en toe', 
want dat maakt een heel groot verschil. 

 

Refrein: Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus… 
 

2. Ik wil graag dat de mensen Jezus in mij zien, 

omdat ik een getuige wil zijn. 
Al ben ik nog wat jong, nou en! en bovendien 

is voor Jezus niemand te klein. 
 

Refrein: Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus… 
 

3. Toch merk ik telkens weer dat ik het zelf niet kan, 

daarom geeft God zijn Heilige Geest. 
Hij helpt mij meer en meer te leven naar Gods plan, 

zonder Hem was ik nergens geweest. 
 

Refrein: Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus… 
 

Aansluitend gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. 
 

We lezen Genesis 1 : 26 – 2 : 3   lector Arina Crozier 
 

God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op 

ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de 
zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en 

over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn 
evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en 

vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: 

‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar 
onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van 

de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ Ook zei 
God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle 

vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren 
die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende 

wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot 
voedsel.’ En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij had 



gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd 

morgen. De zesde dag. 
Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de 

zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van 
het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en 

verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn 
scheppingswerk. 

 

We zingen Hemelhoog 654 : 1 t/m 3 
 

1. O Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring 
de wereld zie die U hebt voortgebracht; 

het sterrenlicht, het rollen van de donder, 

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht, 
 

Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
‘Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!’ 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
‘Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!’ 

 

2. Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen 

tot in de dood gegaan is als een Lam, 
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen 

en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
 

Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
 

3. Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn! 

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen  
en zingt mijn ziel: ‘O Heer, hoe groot zijt Gij!’ 

 

Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
 

We lezen Filippenzen 1 : 1 – 6   lector Arina Crozier 
 

Van Paulus en Timoteüs, dienaren van Christus Jezus. Aan alle 

heiligen in Filippi die één zijn in Christus Jezus, en aan hun 
opzieners en dienaren. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, 

en van de Heer Jezus Christus. 
Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik 

voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste 
dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het 

evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u 
begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. 

 

We zingen Lied 717 : 1 t/m 4 
1. Waartoe geploegd, als ’t zaad… 

2. Zeg ons, wel voordeel heeft… 

3. Hee, als er dan geen zin… 
4. Betrek ons eens voor al… 

 

  



Uitleg en verkondiging 
 

We zingen het ‘Gebed voor de werkdag’   (een lied van Sela) 
 

1. Laat al mijn werk gezegend zijn 
en geef mijn arbeid zin. 

Laat in mijn huis uw vrede zijn 
en zegen mijn gezin. 

Geef mij vandaag de rust en kracht 
voor elke taak die op mij wacht. 

Dat ik mij niet voor niets vermoei. 
Breng alles wat ik doe tot bloei. 

 

2. Laat al mijn werk tot zegen zijn 

voor mensen om mij heen. 

Laat in mijn hart uw vrede zijn 
en werk zelf door mij heen. 

Maak mij als zout dat smaak verspreidt. 
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt, 

tot ieder woord en elke daad 
mijn Vaders liefde tastbaar maakt. 

 

3. Laat al mijn werk geheiligd zijn, 

een dienst tot eer van U. 
Laat mij oprecht, integer zijn; 

een spiegelbeeld van U. 
Werk door uw Geest met kracht in mij, 

tot uw karakter groeit in mij. 
Voltooi het werk dat U begon, 

tot aan de dag dat Christus komt. 

 
 

 

Dienst van gebeden en gaven 
 

De diaconie vraagt voorbede te doen voor…   1e diaken Ineke Overstegen 

… voor kinderen, die wel recht op onderwijs hebben, maar niet 
in het onderwijs terecht kunnen om heel verschillende redenen. 

Laten wij God bidden, 
dat voor deze kinderen een oplossing gevonden wordt. 

Laten wij als gemeente deze problemen met gebed ondersteunen 
en waar nodig kinderen en ouders bemoedigen. 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

Inzameling van de gaven 
 

1e collecte: Slachtoffers aardbeving en tsunami op Sulawesi 
2e collecte: Kerk en Eredienst 
 

Tijdens de collecte kijken we naar foto’s over de ramp op Sulawesi. 

Onderwijl luisteren we naar orgelspel. 
De kinderen van de kindernevendienst komen terug in de kerkzaal. 

Ook kunnen de kinderen uit de oppasdienst worden gehaald. 
  



We zingen – als slotlied – Lied 971 : 1 t/m 3 

1. Zing een nieuw lied voor God de Here… 
2. God wil aan ons telkens weer tonen… 

3. De heilige Geest geeft taal en teken… 
 

Uitzending en zegen 
 

   ALLEN: (gezongen)    AMEN, AMEN, AMEN. 
 

Orgelspel 
 

 
In de hal kunnen we elkaar ontmoeten 

bij een kop koffie, thee of limonade. 

 


