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Welkom in Open Hof 
 

Orde voor de onlineviering op zondag 21 juni 2020 
om 9.30 uur in Open Hof 

 

Overstapdienst 
 

thema: ‘Alleen samen’ 
 

Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen 
 

voorganger:  ds. Kasper Jager 
lectoren:   Jelle Sijbesma + Jeanet Vroom 
ouderling van dienst: Suzan Kuipers 

diaken:   Ineke Overstegen 
koster:   ……… 
kinderen van groep 8: 

Matthijs Bloemert, Tijmen Doorduin, Pieter de Jong, Emma 
Kreder, Stan van Laarhoven, Huib Visser en Isabel Vroom 

 

OM TE BEGINNEN 
 

We beginnen de dienst met het reclamespotje van de Rijksoverheid 

‘Alleen samen’  (link: https://www.youtube.com/watch?v=BrBtyrfyOdg) 
 

Verwelkoming   ouderling van dienst Suzan Kuipers 
  

Wees welkom allemaal in deze viering op zondag 21 juni, 

opnieuw een dienst op afstand vanuit Open Hof. 
 

Voorganger in deze dienst is ds. Kasper Jager. 

Martijn van Unen zorgt voor de techniek. 
Mijn naam is Suzan Kuipers en ik ben ouderling van dienst. 
 

Het is vandaag feest in de kerk: zeven kinderen uit groep 8 
zullen vanmorgen de overstap maken van kind naar jongere. 

Het zijn Matthijs Bloemert, Tijmen Doorduin, Pieter de Jong, 
Emma Kreder, Stan van Laarhoven, Huib Visser en Isabel Vroom. 
Tijmen kan vanmorgen helaas niet aanwezig zijn, 

maar toch doet hij op zijn manier mee in deze dienst. 
 

 Deze overstapdienst heeft als thema ‘Alleen samen’. 

Daarbij denken we natuurlijk ook aan de slogan 
van de campagne van onze Rijksoverheid: 
‘Alleen samen krijgen we corona onder controle.’ 
 

Maar in deze dienst gaat het bij ‘alleen samen’ ook 
over het niet alleen kunnen, het niet alleen hoeven, 

het samen mogen en kunnen doen, elkaar en God nodig hebben, 
liefde hebben voor elkaar en liefde hebben voor God. 
 

De leiding van de kindernevendienst heeft deze dienst 
samen met de ouders en de kinderen uit groep 8 voorbereid. 

De kinderen werken dan ook volop mee in de dienst. 
 

Zingen we nu ons openingslied ‘Wees welkom allemaal’. 

Ik wens ons allen een hele fijne en gezegende dienst toe. 

https://www.youtube.com/watch?v=BrBtyrfyOdg
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Openingslied: “Wees welkom allemaal” 
  [uit: Geroepen om te zingen, lied 11] 
 

1. Wees welkom allemaal, 
wees welkom eenmaal andermaal, 

we hebben hier een uurtje feest 
met mensen één van hart en geest, 

dat maakt het leven fijn 
voor groot en voor klein. 

 

2. Wees welkom allemaal 
en luister naar een mooi verhaal 

van Jezus die de mensen kent, 
hoe groot of ook hoe klein je bent, 
Hij wil er altijd zijn 

voor groot en voor klein. 
 

3. Wees welkom allemaal, 
thuis bij de buis, hier in de zaal, 

en zingen mag je allemaal, 
met zingen bid je wel tweemaal, 
dus zing maar met ons mee 

en bid zo voor twee. 
 

Groet en bemoediging   samen met Emma Kreder 
 

Vg. God houdt van u. 

   Emma: God houdt van jou. 
Vg. God laat u niet alleen. 

   Emma: God laat jou niet alleen. 

 Vg. God is altijd samen met ons op weg: 
   Emma: met u, met jou, met ons allemaal.  

Vg. Amen. 
 

Drempelgebed en kyrie   samen met Emma Kreder 
 

   Emma: God, wij horen bij U, klein en groot. 
In het verhaal van ons leven heeft U een plaats. 

En in het verhaal over U en de mensen hebben wij een plek. 
Als we vanmorgen verhalen vertellen en zingen 
over kinderen, over grote mensen, over Jezus, 

laat ons dan ontdekken dat het gaat over U en ons samen. 
 

 Vg. Laat schijnen uw licht, waardoor wij uw nabijheid zien. 
Laat klinken uw Woord, waardoor wij uw stem horen. 
Laat waaien uw Geest, waardoor wij uw liefde voelen 

Wees zo bij ons in dit uur, thuis en hier in de kerk, 
laat ons voelen dat we niet alleen zijn, 
maar samen met elkaar en met U heel ons leven lang. 

Amen.   
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DIENST van het WOORD 
 

De Bijbel gaat open   Emma Kreder 
 

Het kind ontsteekt twee kaarsen: 
eerst het lichtje van de kindernevendienst, daarna de Tafelkaars. 
Vervolgens opent het kind de Bijbel. 

en leest aansluitend de volgende woorden: 
 

   Emma: Lieve God, uw Woord 
is een lamp voor onze voet 
en een licht op ons pad. 

Schijn met uw licht bij ons hier in de kerk, 
bij mensen die thuis meeluisteren en meekijken, 
bij al uw mensen overal op aarde. 

 

Lied: ‘Alleen samen’   (Xander Hubrecht en Sharon Wins) 
(link: https://www.youtube.com/watch?v=XSxTT30TS1w) 

 

Over straat hand in hand, 
in de zon op het strand, 

in het café of fietsend door de straten, 
met de buurman een praatje maken. 
 

Mijn moeder een knuffel geven 

en de wekker om kwart voor zeven. 
Lachend en feestend in de straat, 
juichend als Holland weer een goal maakt. 
 

‘t Kan alleen, samen met elkaar, 
‘t kan alleen als we alleen zijn 
en toch één zijn met elkaar. 

‘t Kan alleen, als we gaan voor elkaar, 
en al zijn we soms verdeeld, 
dat maakt niet uit vandaag. 

Alleen samen krijgen wij het voor elkaar. 
 

De lucht is blauw en het bos is leeg, 
de stad is zo ontzettend mooi, 
maar ze is alleen, ze is alleen, 

alles bloeit, het gras is groen daarbuiten. 
 

We willen elkaar omhelzen, 
kunnen dansen, kunnen zingen, 

weer kunnen leven, gewoon reizen met de bus 
en afscheid kunnen nemen met een kus. 
 

‘t Kan alleen, samen met elkaar, 

‘t kan alleen als we alleen zijn 
en toch één zijn met elkaar. 
‘t Kan alleen, als we gaan voor elkaar, 

en al zijn we soms verdeeld, 
dat maakt niet uit vandaag. 
Alleen samen krijgen wij ‘t voor elkaar. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XSxTT30TS1w
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Uit het donker naar het licht, 
onzichtbaar zijn we niet, 
er is geen leegte om ons heen, 

want als wij samen eenzaam zijn, 
dan zijn we samen één, alleen samen één. 
 

‘t Kan alleen, samen met elkaar, 

‘t kan alleen als we alleen zijn 
en toch één zijn met elkaar. 
‘t Kan alleen, als we gaan voor elkaar, 

en al zijn we soms verdeeld, 
dat maakt niet uit vandaag. 
Alleen samen krijgen wij het voor elkaar. 
 

We lezen Lucas 2 : 41 – 52   Jelle Sijbesma + Stan van Laarhoven 
 

      Jelle: De ouders van Jezus gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar  

Jeruzalem. Toen Jezus twaalf jaar was, maakten ze weer hun 
gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze 
naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn 

ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het 
reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem 
overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. 

Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om 
hem daar te zoeken. Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, 
waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun 

vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn 
inzicht en zijn antwoorden. 

 

     Stan: Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei 
tegen hem: ‘Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik 
hebben met angst in het hart naar je gezocht.’ Maar hij zei tegen 

hen: ‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het 
huis van mijn Vader moest zijn?’ Maar ze begrepen niet wat hij 
tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun 

voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem 
gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid 
nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de 

mensen. 
 

Overdenking: “Alleen samen” 
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Lied: ‘Breng ons samen’   [van: Sela] 
 

1. U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 

2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

 

    Refrein: Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

3. U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 

om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 

    Refrein: Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 

Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 

 

    Refrein: Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
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DIENST van de OVERSTAP 
 

Groeien in het loslaten 
 

De kinderen staan op het liturgisch centrum. 
De ouders staan achter hun kinderen. 

 

Tot de kinderen: 
Vg. Matthijs, Tijmen, Pieter, Emma, Stan, Huib en Isabel, 

samen met jullie ouders staan jullie hier in een bijna lege kerk, 
maar wel verbonden met heel veel mensen die thuis meekijken. 
 

Vandaag staan we even stil op jullie levensweg, 
staan we stil bij de reis die je maakt, de stappen die je zet. 
 

Van baby tot kleuter ben je gegroeid tot wat je nu bent: 
basisschoolverlater en bijna een brugklasser. 
Groeien toen, was je eerste stappen zetten, je eerste woorden spreken. 

Groeien nu, is jezelf leren kennen 
en tegen jezelf zeggen: ”Dit ben ik, ik mag er zijn.” 
 

Groeien is beetje bij beetje je eigen weg gaan. 
Soms even stilstaan, tot je klaar bent voor een nieuwe stap. 

Je bent vandaag misschien niet anders dan gisteren en morgen, 
maar vandaag staan we even stil met jou en bij jou. 
 

Tot de ouders: 
Ouders, samen met jullie kinderen staan jullie hier vandaag. 
Ik wil jullie vragen jullie handen te leggen 

op de schouders van je dochter of zoon. 
  De ouders leggen hun handen op de schouders van hun kind. 
 

Vandaag staan jullie, ouders, even stil op jullie levensweg, 
staan jullie stil bij de reis die jullie kinderen maken. 

Jullie kinderen zijn gegroeid, 
van kleine mensen die eens geboren worden, tot wat ze nu zijn. 
Jullie hebben je kinderen zien groeien en jullie zijn ook zelf gegroeid. 

Gegroeid in het loslaten, steeds opnieuw. 
 

Gaandeweg worden de stappen 

die jullie kinderen zetten steeds meer eigen stappen. 
Gaandeweg gaan ze steeds meer een eigen weg. 
Nu eens gelijk oplopend met die van jullie, 

dan weer een heel andere richting uit. 
Vandaag is dat misschien niet anders dan gisteren of morgen, 
maar vandaag willen wij stilstaan bij de wegen van jullie levens. 
 

Ik vraag jullie nu: laat je kinderen los.   De ouders laten hun kind los. 
Nu kunnen en mogen ze gaan. 

Maar als ouders laat je je kinderen nooit helemaal los. 
Je gaat ze anders vasthouden. 
Daarom vraag ik jullie nu: houd je handen achter hen. 

De ouders houden hun handen nu achter hun kind. 
 

Wees er voor hen om van hen te houden en hen te steunen. 
En om hen op te vangen als ze dreigen te vallen. 
Want ze hoeven niet alleen. Laten we daarvan samen zingen. 
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Lied: “Je hoeft niet alleen”  
[melodie: Geroepen om te zingen 79 ‘Verbonden met vader en moeder’] 

 

1. Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen 
sinds jij hier het levenslicht zag. 
De weg lag nog helemaal open: 

soms een traan, maar ook heel vaak een lach. 
Je hoeft niet alleen, 
maar je gaat met veel anderen in zee; 

je vader of moeder, een vriend of een mens  
die gewoon zegt: ‘Ik leef met je mee’. 

 

2. Je was nog heel klein op die morgen, 
dat doopwater viel op je hoofd. 

God beloofde om voor je te zorgen. 
Wij hebben Zijn Woord steeds geloofd.  

Je hoeft niet alleen, 

maar je gaat met de Ander in zee: 
een vader, een moeder, een vriend: dat is God  
die gewoon zegt: ‘Ik leef met je mee’. 

 

3. Dat was toen, maar je leeft in het heden: 
ook vandaag ga je verder op weg. 

De kindernevendienst is straks verleden, 
maar hoor wat een ieder nu zegt: 

Je hoeft niet alleen, 

maar wij gaan graag met jullie in zee, 
en hopen en bidden dat jij later ook 
heel gewoon zegt: ‘Ik leef met je mee’. 

 

    Aansluitend gaan de ouders weer zitten. 
 De kinderen blijven nog even staan. 

 

Moment van afscheid   leiding kindernevendienst 
 

In de kerk praten we met elkaar over het leven. 

We horen van elkaar 
hoe we denken over de verhalen in de Bijbel. 
En we doen dingen samen. 

Zo helpen we elkaar in de kerk bij het leven, 
door de kracht van God via andere mensen. 
 

Bij de kindernevendienst hebben we jullie 
de verhalen uit de Bijbel verteld in kindertaal. 
Vandaag neem je hier in de kerk afscheid 

van alle activiteiten voor kinderen in Open Hof. 
 

Maar alles wat je gehoord hebt, gaat met je mee. 

Als cadeau geven we jullie 
…………………………………………………………… (uitleg bij het cadeau) 

 

Aansluitend worden de cadeaus uitgedeeld. 
De kinderen blijven nog even staan. 
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Moment van opname   (filmpje jongeren jeugdkerk met ‘licht’-challenge) 
 

      Eerst hebben we afscheid van jullie genomen. 

Nu heten we jullie weer welkom. Ik zal jullie vertellen waarom. 
Jullie zijn geen kinderen meer, jullie horen nu bij de jongeren. 
En hier in Open Hof is voor jongeren van alles te doen. 

En wij nodigen je uit om mee te doen bij onze jongerenactiviteiten. 
 

Als straks de coronacrisis voorbij is ben je natuurlijk 
iedere zondag gewoon welkom hier in de kerk. 
Ook kan je dan naar de catechese voor klas 1. 

En om de week is er op zondag voor jullie de jeugdkerk. 
 

Vandaag nemen wij je op als jeugdlid van onze kerk. 

Je hoorde er al bij natuurlijk, maar nu weer op een andere manier. 
Dus heet ik jullie welkom in de kring van onze kerkgemeente. 
We hopen dat je een hier een plekje zult vinden die bij je past. 

 

Zegening 
 

Vg. Matthijs, Tijmen, Pieter, Emma, Stan, Huib en Isabel, 
jullie zijn nu welkom geheten 

en daarmee opgenomen als jeugdlid bij onze kerk. 
God houdt van jullie en gelooft in jullie. 
Hij hoopt dat jullie mensen zullen zijn waarin de liefde woont. 

Om dat ook echt te kunnen zijn heb je hulp nodig. 
In de kerk noemen we dat ‘zegen’. 
Zegen is een soort goede wens, een extra kracht. 
 

Graag wil ik jullie daarom Gods zegen meegeven. 

Ik wil jullie vragen om samen met mij een kring te vormen. 
Daarbij leggen we onze handen op elkaars hoofd. 
 

 De kinderen en de predikant maken een kring 
en leggen daarbij hun handen op elkaars hoofd. 

 

Vg. Moge God voor je zijn om je de juiste weg te wijzen. 
Moge God achter je zijn om je te beschermen tegen gevaar. 
Moge God naast je zijn als een goede vriend.  

Moge God om je heen zijn als een beschermende mantel. 
Moge God in je zijn om je te troosten als je verdrietig bent. 
Moge God onder je zijn om je op te vangen als je valt. 

En moge God boven je zijn om je te zegenen. 
vandaag, morgen en alle dagen van je leven.  Amen. 

 

  Aansluitend gaan de jongeren weer zitten in de kerkzaal. 
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DIENST van het ANTWOORD 
 

Diaconale mededelingen   1e diaken Ineke Overstegen 
 

- Bloemengroet 
Vanmorgen gaan de bloemen vanuit Open Hof met een hartelijke groet 
naar dhr. Willem Doorduin, Elzenstraat 46 te Kampen. 
 

- Doelen collectes 

o 1e collecte: onze partnergemeente Harul in Moldavië 
o 2e collecte: Kerk en Eredienst 

 

- Diaconale voorbede 
De diaconie vraagt om te bidden 
voor alle mantelzorgers die zich vrijwillig inzetten voor hun naasten. 

 

Dankgebed en voorbeden   samen met Jeanet en Isabel Vroom 
 

   Jeanet: Lieve God, het is een gekke tijd. 
Door de corona zijn we hier maar met …… mensen in de kerk. 

Heel veel mensen vieren deze dienst thuis met ons mee. 
Misschien zijn ze alleen thuis of misschien met een paar mensen. 
Lieve God, of we nu in de kerk zijn of thuis, alleen of met meer, 

we horen toch bij elkaar en zijn samen één gemeente. 
En we mogen alles tegen U zeggen, want U wilt bij ons zijn. 
 

    Isabel:  Wij danken U, God, 
dat U met ons meegaat waarheen we ook gaan. 

Soms is dat moeilijk te begrijpen. 
Want we kunnen U niet zien en we kunnen U niet aanraken. 
Maar toch kunnen we iets van U merken. 

We voelen warmte in ons hart, 
we zijn blij van binnen als we de verhalen horen 
over hoe U met mensen meegaat. 
 

   Jeanet: Lieve God, wij bidden U voor de jongeren 
die vandaag de overstap maken. 

Voor hen breekt een nieuwe tijd aan. 
Ze krijgen een nieuwe plek in ons midden. 
Geef dat zij goede mensen ontmoeten op hun weg, 

dat ook wij die mensen zijn en dat U ons vasthoudt. 
 

    Isabel:  Wij danken U, o God, dat wij hier zijn, op deze dag, 

waarop iedereen, groot en klein uw woorden horen mag. 
Wij hebben geluisterd, gelezen, gezongen en samen gevierd. 
Maar we denken ook aan de mensen die niet mee konden vieren. 

Blijf dichtbij mensen die het moeilijk hebben 
troost hen als ze verdrietig zijn en help hen als het moeilijk is. 

 

Vg. Goede God, met de diakenen mee danken wij U dat zoveel 
mantelzorgers zich belangeloos inzetten voor hun naasten. 

Ook in deze coronatijd, juist in deze coronatijd, staan veel 
mensen, dag na dag en week na week, voor een ander klaar. 
Geef hen de energie en de vreugde om het vol te houden. 

Geef ook dat ze de waardering en de dank krijgen die ze verdienen. 
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In stilte brengen wij nu onze eigen gebeden bij U. 
Wees aanwezig in de stilte…   [gebedsstilte] 
 

Wij danken U, God, voor wat U ons geeft deze dag en alle dagen. 
Zo bidden wij zingend het gebed dat Jezus ons leerde: 

 

Gebedslied: “Onze Vader in de hemel”   [uit: Liedboek 1006] 
 

Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 

zoals U is er maar één. 
 

Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien zal zijn 
 

Help ons samen goed te leven 

en te doen wat u graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
 

En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
 

Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
 

Onze Vader, wij geloven 
dat u onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt u ons verder, 

hier en nu en straks, altijd. 
 

Amen, amen. 
 

Inzameling van de gaven (via GiVt) 
 

1e collecte: onze partnergemeente Harul in Moldavië 

2e collecte: Kerk en Eredienst 
 

Slotlied: “Waar je woont op deze wereld” 
     [melodie: ‘Welk een vriend is onze Jezus’] 
 

1. Waar je woont op deze wereld, 

tussen bloemen of beton, 
elke dag is er nieuw leven, 
elke dag een nieuwe zon, 

elke dag een nieuwe kans ook 
om opnieuw op weg te gaan 
en te zoeken naar het wonder 

van de Heer in ons bestaan. 
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2. Waar je woont op deze wereld, 
tussen bloemen of beton, 
tussen haat of tussen liefde, 

elke dag is er een zon, 
elke dag een nieuwe kans ook 
’t woord van Christus te verstaan, 

door de ogen van de ander 
kijkt de Heer ons steeds weer aan. 

 

3. Waar je woont op deze wereld, 

tussen bloemen of beton, 
tussen twijfel, tussen hopen, 
elke dag is er een zon. 

Elke dag een nieuwe kans ook 
samen weer op weg te gaan, 
samen werken in zijn liefde, 

samen werken in zijn naam. 
 

Uitzending en zegen 
 

Vg. Gaan we dan nu van hier, 

gedragen door de zegen van God, de Eeuwige: 
 

De Eeuwige zegene u en Hij behoede U: 

moge de zon warm schijnen op je gezicht, 
moge de wind een duwtje in je rug zijn, 
moge de regen je akkers vruchtbaar maken. 
 

De Eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig: 

moge je altijd de hand van een ander in de jouwe voelen, 
moge de weg naar het huis van je vrienden nooit te lang zijn. 
 

De Eeuwige verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede: 
moge God je bewaren in de palm van zijn hand. 

 

ALLEN:  (gezongen) AMEN, AMEN, AMEN. 


