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Welkom in Open Hof 
 

5e zondag in de Veertig Dagen 
 

Orde voor de viering 

op zondag 18 maart 2018 

om 10.00 uur in Open Hof 
 

Ontmoetingsdienst 

voorbereid door de jeugdkerk 
 

thema: Ik zorg voor jou 
 

 
In deze viering wordt ds. Paulineke Eigenhuis 

verbonden aan de Protestantse Gemeente Kampen (i.w.) 
 

 

Protestantse Wijkgemeente 

Open Hof te Kampen 
 

 
voorganger: ds. Kasper Jager 

muziek:  Applemouse 
 

ouderling:  Hans van der Veen 

diaken:  Corné Vreugdenhil 

koster:  Rudi Scholten 
beamer:  Joop Vaandering 

 
 

Liturgische kalender: 
 

Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtsgeding 

tegen een onheilig volk en red mij. 
Gij zijt de God van mijn toevlucht. 

(Psalm 43:1-2a) 
 

Kerkelijk jaar: 

5e zondag van de Veertig Dagen (zondag Judica) 
Schriftlezing: Johannes 6:4-15 

 

Synagogaal jaar: 

 2 Nisan van het jaar 5778 
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge 

Leviticus 1:1-5:26 (Sidra Wajikra = En hij riep) 
Het was Sjabbat HaChodesj = de Sjabbat van de eerste maand 

 

Liturgische kleur: paars 
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OM TE BEGINNEN 
 
Vooraf aan de dienst luisteren we naar Applemouse 

 
Binnenkomst kerkenraad 

 
Moment van stilte en inkeer 

 
Welkom en mededelingen   ouderling van dienst 

 
We zingen – staande – als openingslied ‘Met open armen’ 

 (uit: Hemelhoog 707) 
 

Bemoediging en groet 
 

 Vg. Onze hulp is in de Naam van de Heer, 

   ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
 Vg. die trouw blijft tot in eeuwigheid 

   ALLEN: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
 

Vg. Vriendschap, vrede en welkom in de naam van God, 
 voor u en voor jou, voor allemaal. 

   ALLEN: GODS VREDE EN VREINDSCHAP OOK VOOR U. 
 Vg. Voor mensen overal vandaan: 

   ALLEN: HIER ZIJN WIJ GOD, WIJ ZOEKEN U.  AMEN. 
 

Aansluitend gaan allen zitten. 
 

Introductie thema ‘Ik zorg voor jou’ 
 

Verbintenis ds. Paulineke Eigenhuis 

 
We zingen – aansluitend en staande – 

‘Ik wens jou een dak boven je hoofd’   (van: Trinity) 
 

      Aansluitend gaan allen weer zitten. 
 

 
 

DIENST van het WOORD 
 

We bidden samen 
 

De Bijbel gaat open 
 

1. Filippenzen 2:4 

Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, 
maar ook die van de ander. 

 

2. Galaten 6:2 

Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. 
 

3. Romeinen 12:10 
Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters 

en acht de ander hoger dan uzelf. 
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4. Galaten 6:10 
Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen 

het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. 
 

5. 1 Timotheüs 5:8 
Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, 

heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige. 
 

6. Spreuken 21:13 
Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de arme, 

zal ooit zelf om hulp schreeuwen, en geen antwoord krijgen. 
 

7. Galaten 2:10 
Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden, 

en dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet. 
 

8. Jakobus 1:27 

Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: 
weduwen en wezen bijstaan in hun nood, 

en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. 
 

9. Spreuken 19:17 
Wie barmhartig is voor een arme leent aan de HEER, 

die zal hem zijn weldaad vergoeden. 
 

10. Psalm 35:10 
Uit de grond van mijn hart zal ik zeggen: ‘HEER, wie is aan u gelijk? 

U bevrijdt de zwakken van hun onderdrukkers, 
de zwakken en de armen van hun uitbuiters. 

 

11. Efeziërs 4:32 

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; 
vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. 

 

12. Johannes 13:34-35 
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. 

Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 
Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien 

dat jullie mijn leerlingen zijn. 
 

13. Mattheüs 25:40 
En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: 

alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten 
van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 
 

14. Spreuken 28:27 

Wie aan de armen geeft, lijdt nooit gebrek, 
wie zijn ogen sluit, wordt door veel vervloekingen getroffen. 

 

15. Galaten 6:9-10 

Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, 

want als we niet verzwakken zullen we oogsten 
wanneer de tijd daarvoor gekomen is. 

Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen 
het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. 

 

16. 1 Tessalonicenzen 5:11 

Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, 
zoals u trouwens al doet. 
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17. Kolossenzen 3:12 
Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent 

en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, 
in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 

 
Vijf broden en twee kazen (naar Johannes 6:4-15)   jongeren 

 
Veertig Dagen project: “Ik geef je te eten”   leiding kindernevendienst 

 

De kinderen van groep 1 t/m 4 komen op het liturgisch centrum zitten. 
 

- Verbeelding van het thema 

- Afbeelding wordt als bloemblaadje geplakt op de bloem 
 

We zingen het projectlied 
 

   Refrein: Samen op weg naar Pasen 

Samen op weg, de toekomst tegemoet. 
Samen op weg naar Pasen 

Samen op weg en weten het komt goed. 
Samen op weg naar Pasen 

Jij hoort erbij, gewoon zoals je bent 
Samen op weg naar Pasen 

en delen in Gods liefde elk moment! 
 

5. Zittend aan het meer breekt Hij het brood voor iedereen. 
Twaalf manden vol, de mensen zitten dicht bijeen, 

wijzend naar de toekomst, naar het feest dat Jezus leeft. 
Open nu je hand en ontvang wat Hij je geeft. 

 

   Refrein: Samen op weg naar Pasen… 

 

Een aantal kinderen vertellen kort wat ze gaan doen. 
Aansluitend gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 

achter het licht aan naar hun eigen ruimte (barzaal: workshop 4) 
Onderwijl luisteren we naar Applemouse. 

 
We gaan uiteen in 7 workshops (+ 25 minuten)   jongeren 
 

1. Bij mij kun je thuis zijn  jeugdruimte 

2. Ik geef je de toekomst  zaal 1 (consistorie) 
3. Ik geef je te eten   hofzaal 

4. Ik heb alles voor je over  barzaal 
5. Ik kom naar je toe   zaal 2 (naast consistorie) 

6. Ik zing voor je    kerkzaal rond de vleugel 
7. Ik bid voor je    entréehal 

 

Aansluitend komen de kinderen van de kindernevendienst 

samen met de volwassenen terug in de kerkzaal. 

 
Aandacht voor de kinderen van groep 1 t/m 4   (workshop 4) 

 
We zingen ‘If not for you’   (van: Bob Dylan) 
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DIENST van het ANTWOORD 

 

Intenties 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
(met gebeden workshop 7) 

 
Mededelingen 

 
Inzameling van de gaven 

 We kijken naar een kort collectefilmpje 
(link: https://vimeo.com/251704656) 

 

1e collecte: Moldavië / Kerk In Actie: geen kinderarbeid in India 

2e collecte: Kerk- en Eredienst. 
 

Tijdens de collecte luisteren we naar Applemouse: 
 Jij de koning (Maaike Ouboter) 

 Dat ik je mis (Maaike Ouboter) 
Onderwijl kunnen de kinderen uit de oppasdienst worden gehaald. 

 

Spaardoosjes Kerk in Actie voor Oeganda 
 

We zingen – staande – als slotlied ‘Ik wil jou van harte dienen’ 
(uit: Hemelhoog 395) 

 
Uitzending en zegen 

 

   ALLEN: (gezongen)    AMEN, AMEN, AMEN. 

 
We zingen – als lied voor onderweg – 

‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’   (van: Ramses Shaffy) 
 

 
 

 
Bij de klapdeuren naar de hal krijgen 

alle kinderen een verrassing! 

 
In hal en Hofzaal kunnen we elkaar ontmoeten 

met koffie, thee, limonade 
en cake en koekjes uit workshop 3 !!! 

 
Ook kunt in daar Paulineke Eigenhuis 

de hand schudden en welkom heten !!!!!!! 

https://vimeo.com/251704656

