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Welkom in Open Hof 
 

Orde voor de viering 

op zondag 10 november 2019 
om 10.00 uur in Open Hof 

 

We vieren het Heilig Avondmaal 
 

Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen 
 

voorganger: ds. Kasper Jager 
1e ouderling: Suzan Kuipers 

1e diaken:  Albert Kneepkens 
orgel:  Sebastian van Hove 

 
 

 

OM TE BEGINNEN 
 

Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel. 

 
Binnenkomst kerkenraad 

 
Moment van stilte en inkeer 

 
Welkom en mededelingen   ouderling van dienst 

 
We zingen – staande – als openingslied Lied 274 : 1 

1. Wij komen hier ter ere van uw naam… 
 

Bemoediging en groet   samen met kind van de zondag 
 

Aansluitend gaan allen zitten. 
 

We zingen – als kyrie en gloria – Lied 274 : 2 + 3 

2. Ontferm u God, kyrie eleïson… 
3. Wij zingen samen van uw gloria… 

 
 

 

DIENST van het WOORD 
 
De Bijbel gaat open   kind van de zondag 

 
Kinderen in het midden 

 
We zingen – met de kinderen – Hemelhoog 494 

Uw woord is een lamp… 
 

Terwijl we zingen, gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. 
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We lezen Jesaja 1 : 1 / 18 – 26   lectrice 
 

Dit zijn de visioenen die Jesaja, de zoon van Amos, 

over Juda en Jeruzalem gezien heeft: 
 

De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat.  
Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw,  

al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.  
Als je weer naar mij wilt luisteren,  

zal het beste van het land je ten deel vallen.  
Als je koppig bent en niet wilt luisteren, 

zul je vallen door het zwaard.  
De HEER heeft gesproken.  
 

Ach, de trouwe stad is een hoer geworden.  
Waar eens recht heerste en gerechtigheid woonde,  

daar huizen nu moordenaars.  
Je zilver is zwart en dof geworden, je wijn versneden met water.  

Je vorsten zijn schurken, ze houden het met dieven,  
ze denken alleen aan geschenken en steekpenningen.  

Wezen bieden ze geen bescherming, het lot van weduwen laat hen koud.  
 

Daarom – zo spreekt de Machtige, 
de HEER van de hemelse machten, de sterke God van Israël: 

Wee hun, ik zal me wreken op mijn tegenstanders,  
mijn woede koelen op mijn vijanden.  

Ik zal mij tegen je keren,  
je zilver zuiver ik met loog, al je vuil verwijder ik.  

Ik breng je rechters en raadgevers tot inkeer,  
het zal weer worden als voorheen.  

Dan zul je deze naam dragen:  

‘Stad van gerechtigheid’, ‘Stad van trouw’. 
 

We lezen Lucas 19 : 41 – 48   lectrice 
 

Toen Jezus Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het 
lot van de stad. Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat 

vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er 
zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, 

je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond 
gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de 

andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’  
 

Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen, 
terwijl hij hun toevoegde: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis 

van gebed zijn,” maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ 

Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hogepriesters, de 
schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg 

ruimen, maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele 
volk hing aan zijn lippen.  

 
We zingen Lied 447 : 1 t/m 3 

1. Het zal zijn in het laatste der tijden… 
2. Als Jeruzalems tinnen gaan blinken… 

3. En een smidse van ’t huis onzes Heren… 
 



 3 

Uitleg en verkondiging (1) 

 
We zingen Lied 744 : 1 t/m 5 Solo: Jenny van der Steeg 

       Solo: 1.  Sint Maarten, strijdbaar man en wijs… 
2.  Sint Maarten, strijdbaar man, in alle eenvoud… 

    ALLEN: 3.  Sint Maarten, strijdbaar man, gehoorzaam… 
4.  Sint Maarten, strijdbaar man, genezer… 

5.  Sint Maarten, strijdbaar man, - in waken… 
 

Uitleg en verkondiging (2) 
 

We luisteren naar meditatief orgelspel 
 

Onderwijl komen de kinderen van de kindernevendienst 

terug in de kerkzaal. 
De 1e diaken draagt samen met twee kinderen 

brood en wijn binnen en plaatst het op de liturgische tafel. 
 

 
 

DIENST van het ANTWOORD 

 

De diaconie vraagt voorbede voor…   1e diaken 
 

Dankgebed en voorbeden 
 

We zingen – staande – de Apostolische Geloofsbelijdenis (Lied 340b) 

 Ik geloof in God de Vader… 
 

Vredegroet   (we blijven hierbij staan) 
 

Nodiging   (we blijven hierbij staan) Aansluitend gaan allen zitten. 
 

We zingen Lied 388 : 1 t/m 5 
1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, voor ieder van ons… 

2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, voor iedere vrouw… 
3. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, want iedere stem… 

4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, beschadigd of gaaf… 
5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, van eerbied vervuld… 

 
Avondmaalscollecte: Vakantiebureau Diaconaal Vakantiewerk 

 

Gereedmaken van de tafels 
 

Tafelgebed “Gij louter licht” – Liedboek  403d 
 

 Gesproken en gezongen met solozang door Jenny van der Steeg 
 

Vg. Die wij kennen als een Vader, 
die zichzelf ter sprake bracht 

in een mensenkind, een broeder – 

     Solo: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U! 
   ALLEN: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U! 
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Vg. Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde. 

Gij vult onze leegte met overvloed. 
Gij roept ons tot leven met nieuwe namen. 

   ALLEN: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U! 
 

Vg. Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen; 

 met hen en met alles wat ademt van genade zingen wij hier: 
   ALLEN: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U! 

 

Vg. Wij zegenen U om het hoge woord van den beginne, 
dit licht in ons duister, dit brood uit de hemel, 

de Zoon naar uw hart, gezonden opdat wij allen 
U kennen, voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden. 

      Solo: Hij, licht uit licht, woord van den beginne, Jezus Messias! 

   ALLEN: Hij, licht uit licht, woord van den beginne, Jezus Messias! 
 

Vg. Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël, 

de wijnstok op wie wij allen zijn geënt. 
Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken. 

Hij opent ons de ogen, is het licht dat ons vooruit gaat. 
      Solo: Hij, ware herder, woord van den beginne, Jezus Messias! 

   ALLEN: Hij, ware herder, woord van den beginne, Jezus Messias! 
 

Vg. Hij heeft zich gegeven, verloren als graan, 

gezaaid in de aarde, belofte van toekomst. 
Hij was in de wereld, Hij stierf in de nacht. 

Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons het leven. 
 

Delen van brood en wijn 
 
 

Vg. Hij was als brood, gebroken, gedeeld: levend brood. 
Zijn lichaam voor ons, zijn liefde voor jou. 

 

Aansluitend eten we samen van het brood… 
 
 

Vg. Hij werd onze beker: een overvloed van bruiloftswijn. 
Zijn bloed voor ons, zijn vergeving voor jou. 

 

Aansluitend gaat de beker rond… 

 
Afsluiting tafelgebed 

 

Vg. Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven: 
hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf. 

      Solo: Hij, Lam van God, brood uit de hemel, Jezus Messias! 

   ALLEN: Hij, Lam van God, brood uit de hemel, Jezus Messias! 
 

Vg. Erfgenamen van zijn vrede, 

wij, voorgoed genoemd zijn lichaam, 
dat wij woning zijn voor U. 

Dat wij ranken van zijn hart zijn, 
vruchten dragen, die hemel en aarde verheugen. 

      Solo: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U! 
   ALLEN: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U! 
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Gebed na de maaltijd 

 
Mededelingen 

 
We zingen – staande – als slotlied “Soms is er iets van God” 

      [melodie: Psalm 116 “God heb ik lief”] 
 

1. Soms is er in de wolken iets van God, 

iets wonderlijks, als door zijn hand geschreven, 
een regenboog – dat Hij behoedt ons leven. 

Soms is er in de wolken iets van God. 
 

2. Soms is er in ons leven iets van God, 

soms komen wij tot onverwachte dingen 

en lopen dan als kind’ren blij te zingen. 
Soms is er in ons leven iets van God. 
 

3. Soms is er in de wereld iets van God, 
iets onverwachts – als mensen vrede sluiten, 

elkaar tot hulp en niemand staat er buiten. 
Soms is er in de wereld iets van God. 
 

4. Soms is er in de stilte iets van God, 
alsof Hij spreekt: Ik zal niet van je wijken 

in angst en zorg – je zult dan niet bezwijken. 
Soms is er in de stilte iets van God. 

 
Uitzending en zegen 

 

   ALLEN:   (gezongen)    AMEN, AMEN, AMEN. 
 

Orgelspel 
 

 
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor Kerk en Eredienst. 

 
In hal en Hofzaal kunnen we elkaar ontmoeten 

bij koffie, thee en limonade. 


