
Welkom in Open Hof 
 

3e Adventszondag 
voor verspreiding 

 

Orde voor de viering 
op zondag 15 december 2019 

om 10.00 uur in Open Hof 
 

Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen 
 

voorganger:  drs Berthina van der Kamp 

orgel/piano/muziek: Diddy van der Stouwe 
 

1e ouderling:  Rita Groenhof 
1e diaken:   Jan van Putten 

 
 

OM TE BEGINNEN 
 

Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel. 
 

Binnenkomst kerkenraad 
 

Moment van stilte en inkeer 
 

Welkom en mededelingen   ouderling van dienst Rita Groenhof 
 

We zingen – staande – als openingslied Psalm 85 vers 1 en 2 

 
 

Groet en bemoediging   

 

V Onze hulp is in de naam van de HEER, 

A die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V Die trouw blijft tot in eeuwigheid  

A 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 

A Amen  
 

 
 
 

Aansluitend gaan allen zitten. 
 



Ontsteken 3e Adventskaars    

 
kinderen van de zondag zijn Ben Visser en Cecilia van Heerde, Ben steekt de 
kaars aan en Cecilia zegt de volgende woorden (tekst graag op de beamer):  
 

Twee kaarsen staan te branden 
maar kijk, er is nog plek voor meer.  

De derde kaars laat ons voelen; 
God maakt het goed, steeds weer.  

 
Drempelgebed 

 

V Goede God,  

Met ogen vol verlangen zien wij naar U uit 

A Hier zijn wij God uw kinderen,  

V Wij zoeken licht voor ons hart en ons 

leven,  

A wij zoeken licht voor onszelf en 

elkaar.  

Heer, Ontferm U over ons 

V Breng ons samen en leer ons uw weg 

A Amen  
 

DIENST van het WOORD 

 
De Bijbel gaat open    
-kind van de zondag, Ben, steekt de kaars aan voor KND en de tafelkaars 

bij de Bijbel, en opent de Bijbel 
 

-uitleg Serious Request door Jeugdkerkers 
 

-Kindernevendienstproject Geef licht! 
Met de KNDleiding (Nettie Doorduin als Micha) 

Als Micha het glas-in-loodraam ophangt ook graag de 
afbeelding van het raam op de beamer laten zien. 

 
Aansluitend zingen we het projectlied, Geef licht!  

(raam en lied met muzieknotatie zijn gestuurd naar beamerteam)  

 
 

We zingen het projectlied ‘Geef licht!’  
Het wordt als volgt gezongen:  

 



Geef licht! 
 

In het donker van de nacht 

Zingt de hemel mensen voor. 
Zie het licht en geef het door. 

Zo geeft God je levenskracht. 
 

Geef licht, geef licht! 
Je krijgt het gratis, niet voor niets. 

Zorg dat iedereen het ziet.  
 

Derde Advent:  
Micha vraagt: ‘Wat doe je toch?  

Leef je niet meer met de Heer? 
Maar Hij hielp je keer op keer!  

Hij bevrijdt je, weet je nog?’ 
 

Geef licht, geef licht! 

Je krijgt het gratis, niet voor niets. 
Zorg dat iedereen het ziet.  
 

 

Aansluitend gaan de kinderen achter het licht naar hun 
eigen ruimte. 

Onderwijl luisteren we naar orgel/pianospel. 
 

 

Gebed van de zondag  

 

Inleiding op de lezingen 
 

De lezing uit het OT  

Micha 6 vers 1-8    lectrice Mariska Heijenk (uit NBV) 

 

61Hoor toch wat de HEER zegt! 
Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen, 
laat de heuvels getuige zijn. 
2Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER, 
hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. 
De HEER heeft een geschil met zijn volk, 
hij klaagt Israël aan: 
3‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan? 
Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij! 
4Ik heb je weggeleid, 
bevrijd uit de slavernij in Egypte. 
Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam 



om jullie voor te gaan. 
5Ben je dan vergeten, mijn volk, 
wat Balak besloot, de koning van Moab, 
wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde? 
Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? 
Ken je de gerechtigheid van de HEER niet meer?’ 
6‘Wat kan ik de HEER aanbieden, 
waarmee hulde brengen aan de verheven God? 
Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers, 
zou hij eenjarige stieren aanvaarden? 
7Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, 
met olie, stromend in tienduizend beken? 
Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, 
de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’ 
8Er is jou, mens, gezegd wat goed is, 
je weet wat de HEER van je wil: 
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten 
en nederig de weg te gaan van je God. 

 
 

We zingen Lied 1008 vers 1 
 
 

De lezing uit het NT  

Mattheus 11:2-11 lectrice Mariska Heijenk (uit NBV) 
  
2Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias 
hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe 3met de vraag: 
‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander 
verwachten?’ 4Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en 
zien: 5blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met 
huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden 
opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws 
bekendgemaakt. 6Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’ 

7Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes 
te spreken: ‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het 
wuiven van het riet in de wind? 8Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die 
rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke 
kringen. 9Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg 
ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. 10Hij is degene over wie geschreven 
staat: “Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je 
banen.” 11Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn 
nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in 
het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. 
 
 



We zingen Lied 446 in wisselzang: vers 1 allen, vers 2 de mannen, 
vers 3 allen, vers 4 de mannen, vers 5 allen.  
 

 

Overdenking  
 
 

We zingen Lied 992 vers 1, 2, 3 en 4 
 
 
 

DIENST van het ANTWOORD 
 

De diaconie vraagt voorbede te doen voor…   diaken Jan van Putten 
15 december 
De diaconie vraagt voorbede te doen voor naasten van mensen met een psychiatrische aandoening 
die zich niet vrijwillig willen laten behandelen 
Laten wij God bidden voor kracht, uithoudingsvermogen en mensen om hen heen in deze zware 
omstandigheden  
 

 

Dankgebed en voorbeden, stilgebed, het Onze Vader 
 
 

Inzameling van de gaven 

 
1e collecte: Diaconaal wijkwerk  

2e collecte: Kerk en Eredienst en voor missionair wek eigen 
gemeente 
 

 

Op de beamer graag de liturgische schikking laten zien 
 

Onderwijl luisteren we naar orgelspel 
 

Kinderen uit de KND komen terug en kinderen kunnen uit de 
oppasdienst worden opgehaald.  

 

 
We zingen – staande – als slotlied ‘Zoek de stilte’ 

 (tekst: Sytze de Vries / muziek: Gerard van Amstel 

  uit: Het liefste lied van overzee, deel II, nr. 65) 
 

 

1. Zoek de stilte, vind de ruimte 
in ons overvol bestaan, 

waar de hoop een plaats kan vinden, 
wij bevrijd naar binnen gaan: 

wis de chaos en de wirwar, 
wis de ogen om te zien 

wat van waarde is en kostbaar, 
wat tot onze vrede dient. 

 



2. Stilte vraagt om ons vertrouwen, 
koelt de hitte, remt de tred. 

God, de stilte die ons aanspreekt, 

kent ons wezen, raakt de kern. 
Hij schept ruimte in ons denken, 

schaduw die de zon laat zien, 
schenkt ons moed waar wij te klein zijn, 

geeft geloven doel en zin. 
 

3. Laten wij in zijn Geest voortgaan, 

open voor elkaars verdriet, 
angsten uit ons leven bannen, 

want de ruimte moet gevierd: 
ruimte voor de diepste dromen, 

ruimte voor zorgvuldigheid, 
ruimte die wij kunnen delen, 

ruimte waar de Geest geleidt! 
 

 

Uitzending en zegen 

 

Zegenbede 
 

   
ALLEN: (gezongen)    AMEN, AMEN, AMEN. 
 

 
Orgelspel 
 

Actie voor het Rode Kruis van Serious Request  

in hal en Hofzaal  
en daar  kunnen we elkaar ontmoeten 

bij een kop koffie, thee of limonade. 
 


