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Orde voor de viering 
op zondag 17 mei 2020 

zesde zondag in de Paastijd  
om 9.30 uur in Open Hof 

 

Voorganger: Leon Eigenhuis 

Ouderling:  Suzan Kuipers 

Diaken:  Dini Gosker 
Lector:  Jonnie Bosch 

Beeld en geluid: Martijn van Unen 
 

Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen 
 

 

 

OM TE BEGINNEN 
 

Welkom en mededelingen   ouderling van dienst 
 

We zingen: Psalm 66 : 1, 3 en 7 ’Breek, aarde, uit in jubelzangen’ 
1. Breek, aarde, uit in jubelzangen… 

3. Doe onze God uw loflied horen… 
7. De naam des Heren zij geprezen… 

 
Belofte en groet 

 
Gebed om ontferming 

 
Glorialied: Lied 275: 1, 2, 3, 4 en 5 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’  

1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig … 

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden … 
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen … 

4. Gij zijt in alles diep verscholen … 
5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig … 

 

DIENST van het WOORD 
 

De Bijbel gaat open   ouderling van dienst 
 

Kinderen thuis: over David en Abigaïl (1 Samuel 25:2-13 en 18-35) 
1. Filmpje:  Margriet Sollie 

2. Kinderlied: Psalm 23 (via Hilka deze link ontvangen): 
https://www.youtube.com/watch?v=FTgl7BCa6as 

 

Schriftlezingen uit de Naardense Bijbel lector/lectrice  
Habakuk 2:1-4 

Romeinen 1:16-17 en 3:21-24 
 

 
Habakuk 2, vers 1 tot en met 4 uit de Naardense Bijbel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FTgl7BCa6as
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1. Op mijn wachttoren ga ik staan, 

ik posteer mij op een wal, - 
en ik spied om te zien wat Hij in mij zal spreken 

en wat Hij zal teruggeven op mijn aanklacht. 
2. De ENE antwoordt mij en zegt: 

schrijf op wat je aanschouwt 
en zet het duidelijk op de platen, -  

opdat wie daarin leest kan doorrennen. 

3. Want nog wacht het visioen 
op de overeengekomen tijd, 

maar het hijgt naar het einde 
en liegt daarin niet; 

als het uitblijft, verbeidt het, 
want het komt en zal komen, 

het blijft niet achterwege! 
4. Zie, als iemands ziel opgeblazen is, 

spoort die niet echt in hem,- 
maar een rechtvaardige zal leven door zijn geloof. 

 
Romeinen 1 vers 16 en 17  uit de Naardense Bijbel 

 
16. Want ik schaam mij  

voor het verkondigde evangelie niet, 

want het is een kracht van God 
tot redding voor al wie het gelooft, 

én Judeeër allereerst, én Helleen. 
17. Want rechtvaardiging door God  

wordt daarin geopenbaard, 
uit geloof tot geloof, 

zoals geschreven staat: 
‘maar de rechtvaardige 

zal leven uit geloof’. (Habakuk 2 vers 4) 

 

Romeinen 3, vers 21 tot en met 24 uit de Naardense Bijbel 
 

21. Maar nu is buiten een wet om  
rechtvaardiging door God 

geopenbaard, betuigd door  
de Wet en de profeten, 

22. rechtvaardiging van Godswege 
door het geloof van Christus, 

voor allen die geloven. 
Want er is geen onderscheid: 

23. want allen hebben gezondigd 
en zijn verstoken 

van de glorie van God 

24 en worden gerechtvaardigd 
om niet, uit zijn genade, 

door de verlossing in Christus Jezus.  
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We zingen Lied 326: 1, 2, 5 en 6 Van ver, van oudsher aangereikt  
 

1. Van ver, van oudsher aangereikt, … 

2. Dit woord komt tot ons op de wind. … 
5. Van ver, van oudsher aangezegd, … 

6. O woord, zolang ons toegedaan, …  
 

Uitleg en verkondiging 

 

DIENST van het ANTWOORD 
 

We zingen Opwekking 733 - Tienduizend redenen 
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=KeVjB-SXqwU  

(In zijn geheel laten horen graag, dus ook het gedeelte na applaus, zonder 
begeleiding van de band, daarna weer met band) 

 
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker …  

 
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. 

 
2. Heer vol geduld toont U ons Uw liefde ... 

 

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. 
 

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert, … 
 

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. 
 

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. 
 

Verheerlijk Zijn heilige Naam … 
 

… 
 

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. 
 

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. 
 

Verheerlijk Zijn heilige Naam …  

 
Diaconale voorbede, toelichting op collectes diaken    

 
Dankgebed en voorbeden 

 
Inzameling van de gaven (via Givt) / spaardoosjes 
 

1e collecte:  Moldavië 

2e collecte:  Kerk en Eredienst 
 

Spaardoosjes:  “Kansarme kinderen in Zuid-Afrika” 

https://www.youtube.com/watch?v=KeVjB-SXqwU
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We zingen als slotlied Lied 982: 1, 2 en 3 In de bloembol is de krokus  

1. In de bloembol is de krokus, … 
2. Elke stilte kent zijn zingen, … 

3. In ons einde is de aanvang, …   
 

Uitzending en zegen 
 

Allen:   (gezongen) Amen, amen, amen 


