
2020-06-28 OH 

voor beamer en verspreiding 

 
Orde voor de viering 

op zondag 28 juni 2020 om 9.30 uur in Open Hof 
13e Zondag door het jaar  

 

Voorganger: drs Berthina van der Kamp 
1e ouderling:  Rita Groenhof  

1e diaken:   Dini Gosker 
Lector:   Jeany van de Berg 

Beeld en geluid: Martijn van Unen 
 

Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen 
 

 

 

OM TE BEGINNEN 
 

Welkom en mededelingen   ouderling van dienst, Rita Groenhof  
 

 
Openingslied Psalm 84 vers 1 uit archief OH 

 
 

Moment van stilte 

  
Bemoediging en Groet 

 
Bij deze zondag  

 
 

Lied 288 in zijn geheel uit archief OH 
 

 
Drempelgebed/Kyrie 

 
Glorialied: Machtig God, sterke Rots Opwekking 277 

1e het filmpje, waarin Cobie Weerdmeester haar lied toelicht  
2e en dan het lied  
https://www.youtube.com/watch?v=yzfOzZv7R68 
 

Tekst van het lied:  

Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
Glorie voor uw naam. 

https://www.youtube.com/watch?v=yzfOzZv7R68


Lam van God, hoogste Heer, 
Heilig en rechtvaardig, 
Stralend Licht, Morgenster, 
Niemand is als U. 

Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 

 

DIENST van het WOORD 
 

Ontsteken van de KNDkaars en de tafelkaars en de Bijbel gaat 
open   ouderling van dienst, Rita Groenhof 

 
Kinderen thuis 

➔ Filmpje  

➔ Lied: In de circustent 
https://www.youtube.com/watch?v=1YQXma6qL6Q 

  
 

Inleiding op de Bijbellezingen, lezingen door Jeany van de Berg 
(lectrice) 

 
Lezing OT (NBV): 2 Koningen 4 vers 8, 9 en 10 
  
8 Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw die hem 
dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen af aan ging hij elke keer als hij langs 
Sunem kwam bij haar eten. 9 De vrouw zei tegen haar man: ‘Die godsman die telkens bij ons 
op bezoek komt, is beslist heilig. 10 Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem 
maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten, dan kan hij zich daar 
terugtrekken als hij bij ons komt.’ 
 

 

Lezing NT (NBV): Matteüs 10 vers 40, 41 en 42 en 11 vers 1 
 
40 Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden 
heeft. 41 Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond 
worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een 
rechtvaardige beloond worden. 42 En wie een van deze geringe mensen een beker koel 
water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal 
zeker beloond worden.’ 11 1 Toen Jezus uitgesproken was en de twaalf leerlingen zijn 
opdrachten had gegeven, trok hij weer verder om in hun steden onderricht te geven en er 
het goede nieuws te verkondigen. 
 

Lied U komt de lof toe Lied 339a (archief Kerkomroep OH) 

https://www.youtube.com/watch?v=1YQXma6qL6Q


 
 

Overdenking 

 
 
Lied 441 vers 1 https://www.youtube.com/watch?v=tHvrz4kJ3No 

 

 

DIENST van het ANTWOORD 
 

Diaken, Dini Gosker, diaconale berichtgeving  
-Bloemen: voor mevr van Dijk-Kragt Kamille 16/14 

-Collectes: zie bij collectemoment  
-Voorbede diaconie: 28 juni  ….voor een goede voortgang van het veelzijdige werk in 
onze kerken ook als in de zomerse periode het werk even stil staat of lijkt stil te staan. 
Laten we God bidden dat vele broeders en zusters zich mede verantwoordelijk voelen voor 
het kerkenwerk en zich gaan inzetten als ambtsdrager of vrijwilliger in het werk van de kerk. 

 

 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en het Onze Vader 

 
Aandachtsmoment voor Jeugdkerk  

 
Inzameling van de gaven (via Givt)  

1e collecte: algemeen diaconaal werk   
2e collecte: wijkkas OH 

3e collecte: kerk en eredienst  
 

 

Slotlied Ubi caritas lied 568 a 
https://www.youtube.com/watch?v=9jRAoptZQb4 
 

Liedtekst: 
 
Ubi caritas et amor. 
Ubi caritas, Deus ibi est. 
 
Live in charity 
and steadfast love. 
Live in charity; 
God will dwell with you. 
 
Daar waar liefde heerst 
en vrede, 
daar waar liefde heerst, 
daar is God met ons. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tHvrz4kJ3No
https://www.youtube.com/watch?v=9jRAoptZQb4


Live in charity 
and steadfast love. 
Live in charity; 
God will dwell with you. 
 
Daar waar liefde heerst 
en vrede, 
daar waar liefde heerst, 
daar is God met ons. 

 

Uitzending en zegen 
 
Zegen 

 

(gezongen) Amen, amen, amen (archief Kerkomroep OH) 

 


