
Protestantse Wijkgemeente 
Open Hof te Kampen 

 

Welkom in Open Hof 
op zondag 16 december 2018 om 10.00 uur 

 
Verblijd u in de HEER te allen tijde! 
Wederom zal ik zeggen: verblijd u! 

Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. 
De HEER is nabij. 

(Filippenzen 4:4-5) 
 

Kerkelijk jaar: 3e zondag van advent 
Naam van de zondag: Gaudate = verblijd u (in de Heer) 
Schriftlezing: Lucas 3 : 7 – 18 
 
Verbonden met Israël:  
Synagogaal jaar: dag 8 van de maand Tevet in het jaar 5779 
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge Genesis 44:18 – 47:27  
( Sidra Wajigasj = En hij naderde) 
 

Overzicht van de liederen die in deze dienst worden gezongen: 
Lied 281: 1, 2, 3 en 5 intochtslied   
Projectlied: vers 3 en refrein  
Psalm 85b  gelezen en gezongen  
Lied 339a   na Schriftlezing 
Lied 456   na uitleg en prediking  
Lied 444  slotlied  
 
Liturgische kleur: paars  
 
Medewerkers aan de dienst 
voorganger:   Leon Eigenhuis 
koster:    Jonnie Bosch 
beamer en geluid:  Bert Oude Kotte 
organist:   Marijn de Jong 
1e ouderling: Jenny van der Steeg 
2e ouderling:   Pieter Treep 
Kind van de zondag:  Sanne Doorduin 
lectrice:   Betsy Leidekker 
diaken:   Albert Kneepkens 
     
 
 
 
 
  



OM TE BEGINNEN 
 
Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst  

 

Zingen: Lied 281: 1, 2, 3 en 5   

 

V Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V Die trouw blijft tot in eeuwigheid  
Allen en niet loslaat het werk van zijn handen 
 
V Genade, barmhartigheid en vrede, 
 zij u van God, de Vader, 
 en van Christus Jezus, onze Heer 
Allen Amen  
 

Allen gaan zitten 

 
V  Laten we bidden 

Sanne:  God,  
wij willen luisteren naar U 
want U helpt ons  
wanneer we U zoeken  
en naar uw woorden luisteren. 

A:   Zie naar ons om in liefde. 
Amen 

 

V.  Voor wie God eren, 

Hem zoeken 

en naar Hem luisteren,  

is zijn hulp nabij. 

A  Amen  

 

(Sanne steekt een kleine kaars aan de paaskaars aan en met dit licht steekt zij de derde adventskaars 
aan, het licht voor de kindernevendienst en de tafelkaars, waarna ze zegt) 
  We zijn hier samen bij elkaar. 

Het licht van het kerstfeest 
komt weer dichterbij. 

(Daarna opent ze de bijbel)  
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Sketch/gesprek van Lucas en Sefanja 

Projectlied: couplet 3 en refrein 

Vers 3  Mensen hebben mooie plannen. 

Maar er gaat zo vaak wat mis. 

Steek een kaars aan. Die vertelt je 

dat Gods toekomst stralend is. 



Refrein: Het wordt anders, het wordt lichter. 

Het wordt licht voor jou en mij 

en voor iedereen op aarde. 

Het wordt Kerst. God is dichtbij. 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Psalm 85b,  gezongen en gelezen: 
 
Refrein 

Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen, 

laat komen uw heil over ons. 

 

Lezen: (tekst graag op het scherm weergeven)  

Gij koos, Heer, dit land tot het uwe, 

hebt de keer voor Jakob gebracht. 

Herstel ons dan, God die ons heil zijt. 

doorbreek uw afkeer van ons. 

 

Allen: refrein 

Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen, 

laat komen uw heil over ons. 

 

Lezen: Zij ontmoeten elkaar, genade en waarheid, 

gerechtigheid en vrede, zij kussen elkaar. 

Dan wast waarheid op uit de aarde, 

reikt gerechtigheid neer van de hemel. 

 

Allen: Refrein 

Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen, 

laat komen uw heil over ons. 

 

Lezen: Overvloed geeft de Heer daarenboven: 

onze aarde draagt haar gewas. 

De gerechtigheid zal voor Hem uitgaan: 

reeds begon op de heerbaan haar loop. 

  
Refrein 

Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen, 

laat komen uw heil over ons. 

 
Schriftlezing: Lucas 3:7-18 (NBV) door lectrice: Betsy   
 
Zingen: Lied  339a, lofverheffing   
 
Uitleg en prediking 
 
Zingen: lied 459 Ik breng een rechter aan het licht, alle verzen  
  



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

Zending en zegen 
Allen gaan staan  

Lied 444, alle verzen 
 
Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen amen: lied 431c 
 
Orgelspel 
 

Na de dienst: 
1. Is er gelegenheid om elkaar ontmoeten bij een kop koffie, thee of limonade  
2. In de kerkzaal (na het bakje koffie): het projectkoor van gemeenteleden dat daar oefent 
met het ook op kerstmorgen. Welkom! 
  
 


