
 

 

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen 
zondag 22 oktober 2017 

 
 
 
Als U, HEER, de zonden blijft gedenken, HEER, 
Heer, wie houdt dan stand? 
Maar bij U is vergeving, 
daarom eert men u met ontzag. 
Psalm 130:3 en 4   
 
Kerkelijk jaar: 20e zondag na Pinksteren, 19e zondag na zondag Drie-eenheid 
(Trinitatis) 
Schriftlezing Matteüs 9 : 1 – 8 
 
Synagogaal jaar: dag 2 van de maand Chesjvan in het jaar 5778 
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge Genesis 6:9-11:32  (Sidra 
Noach = Afdeling Noach) 
Het was Sjabbat Rosj Chodesj = De Sjabbat van de nieuwe maan.  
 
Voorganger: ds. Leon Eigenhuis 
 
Organist: Erik Hofstede  
 
Thema:  Ga staan in je kracht  
 
Kleur: groen 
 
Doop: In deze dienst zal Milou Eva van den Berg, dochter van Gerwin en Dianne 
van den Berg, zusje van Elise, worden gedoopt. 
 

Om te beginnen 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Moment van stilte en inkeer  
 
Welkom en mededelingen 
 
Allen gaan staan  



 

 

 
Zingen: Psalm 105: 1 en 3 Looft God den HEER, en laat ons blijde 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging 
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. 
 
Groet 
V  Genade, barmhartigheid en vrede, 
  zij u van God, de Vader, 
  en van Christus Jezus, onze Heer 
Zingen, allen: Lied 195, 'Ere zij de Vader en de Zoon'   
 
Allen gaan zitten 
 
Gebed 
 

Bediening van de doop 
 
Inleiding op de doop en het doopgebed 
 
Zingen: lied 280 uit de Evangelische Liedbundel 'Kind, wij dragen je op handen' 
vers 1, 2 en 4, steeds gevolgd door het refrein; op de piano  
De ouderling van dienst haalt de dopeling op. Tijdens het lied wordt de 
dopeling de kerk binnengedragen, hij neemt ook de waterkan met water erin 
mee. 
 
1. Kind, wij dragen je op handen, 
naar het water van de bron. 
want jouw leven mag niet stranden, 
niet vergaan in het waarom. 
 
Refrein: Door het water, vroeg of later, 
  kom je dicht bij het geheim. 
  In de hoge hemel staat er, 
  dat je kind van ‘t licht mag zijn. 



 

 

 
2. Als jouw naam wordt uitgesproken, 
over duister water heen, 
is jouw eenzaamheid doorbroken, 
ben je hier niet meer alleen. 
 
refrein: Door het water, vroeg of later, 
  kom je dicht bij het geheim. 
  In de hoge hemel staat er, 
  dat je kind van ‘t licht mag zijn. 
 
4. Opgenomen en verbonden 
met de Naam die vrede is, 
gaat jouw leven niet ten onder 
en het wordt niet uitgewist. 
 
refrein: Door het water, vroeg of later, 
  kom je dicht bij het geheim. 
  In de hoge hemel staat er, 
  dat je kind van ‘t licht mag zijn. 
 
Voorganger stelt dopeling en doopouders voor aan de gemeente 
 
Doopkraal aan het doopsnoer 
 
We zingen het kralenlied (2 keer, op de piano)  
 
Doopvragen aan doopouders 
 
Vraag aan gemeente 
 
Zingen, staande:  Lied 344, het klein credo (op de piano) 
 
De kinderen mogen naar voren komen  
 
Aandacht voor de nieuwe doopvont    
 
Doop met dooptekst 
 
Doopkaars  



 

 

Zingen Lied 359, 'Leven is gegeven ...', vers 1 en 2 (op de piano)  
 
Doopouders gaan weer zitten, kinderen blijven nog even staan/zitten 

 
Dienst van het Woord 

 
Gesprek met de kinderen 
 
Kinderen gaan met het licht naar de nevendienst 
 
Gebed  
 
Zingen: lied 333 'Kom, Geest van God, maak onze harten open,' 
   
Schriftlezingen: Matteüs 9,1-8 (uit de Nieuwe Bijbelvertaling) door lector  
 
Zingen, de lofverheffing: lied 339a U komt de lof toe, U het gezang  
 
Uitleg en prediking 
 
Zingen: lied 315: 1 en 2 'Heb dank, o God val alle leven,' 
 

Gebeden en gaven 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen terug  
 
Zingen met de kinderen: lied 327 uit Hemelhoog, Diep, diep, diep als de zee 
(= Opwekking Kids lied 68), onder begeleiding van Erik op de piano  
  
Diep, diep, diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd 
als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou en mij. 
 
 



 

 

 
‘t Is net zo diep, diep, 
diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd 
als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou. 
  

Heenzending en zegen 
 
Allen gaan staan  
 
Zingen:  Lied 150a, vers 2 en 4  'Geprezen zij God! Gij allen op aard!' 
 
Zending en zegen en het driemaal gezongen Amen (lied 431c) 
 
Na de zegen gaan we weer zitten. 
 
 
Bekendmaking en presentatie van het nieuwe logo en de nieuwe website 
 
 
Bij de uitgang wordt een boekenlegger uitgedeeld  
 
 
Daarna is er koffie, thee of limonade 
 
En in de hal kunt u/ kan jij de doopouders feliciteren 


