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Welkom in Open Hof 
 

Orde voor de viering 
op zondag 20 mei 2018 

om 9.30 uur in Open Hof 
 

Protestantse Wijkgemeente 
Open Hof te Kampen 

 
De Geest van de HEER 

heeft het aardrijk vervuld; 
en Hij, die alles in stand houdt, 

Hij heeft de kennis van alle taal. Halleluja! 
(Wijsheid van Salomo 1:7) 

 
Medewerkers aan de dienst 
voorganger:   Leon Eigenhuis 
kind van de zondag: Noortje Buter 
lector:   Henk Keijzer 
orgel/piano:   Diddy van der Stouwe 
viool:     Rutger Meijer 
zang:    Lian en Jenny van der Steeg 
1e ouderling:  Betsy Leidekker 
2e ouderling:  Jannemiek Goedhart 
diaken:   Albert Kneepkens 
koster:   Jonnie Bosch 
beamer:   Gerrit Koers  
geluid en beeld:  Martijn van Unen 
 
Kerkelijk jaar: Pinksteren  
Schriftlezingen: Genesis 11,1-9 en Handelingen 2,1-13 
 
Synagogaal jaar: dag 6 van de maan Sivan van het jaar 5778 
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge Numeri 1:1 – 4:20  (Sidra 
BeMidbar = In de wildernis) en het was Erev Chag HaSjavoeot = Vooravond 
wekenfeest 

 
Liturgische kleur: rood 
 
Thema: Geloven in God om wat Hij doet.  
N.a.v. Handelingen 2 vers 11:  
‘Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden’   
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OM TE BEGINNEN 
 

Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Moment van stilte en inkeer 
 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen, staande: Lied 672: 1 en 7 ( Kom laat ons deze dag) 
 
Stil gebed, votum en groet  
 
Aansluitend gaan allen zitten. 
 
Gebed 
 
Zingen:  Lied 833 Neem mij aan zoals ik ben 
 
Lian en Jenny: tweemaal de Nederlandse versie en eenmaal de Engelse. 
Gemeente: eenmaal de Nederlandse versie en eenmaal de Engelse. 
 
De richting die de Geest ons wijst, vrij naar Galaten 5: 13-23   
 

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. 
Misbruik die vrijheid niet, maar dien elkaar in liefde, 
want de hele wet is vervuld in één uitspraak:  
‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 
Laat u leiden door de Geest. 
En de vrucht van de Geest is 
liefde, vreugde en vrede,  
geduld, vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 
Laten we gaan in het spoor dat de Geest uitzet  
en laten we met behulp van de Geest het spoor houden. 

 
Aandacht voor de schikking (hier graag de foto/ de schikking laten zien) 
 
Zingen: Lied 791: 1 t/m 6 Liefde eenmaal uitgesproken 
Vers 1, 3 en 5: door Lian en Jenny 
Vers 2, 4 en 6:  door de gemeente 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
Het kind van de zondag, Noortje Buter, ontsteekt aan de Paaskaars de tafelkaars en 
het lichtje van de kindernevendienst en opent het kind de Bijbel bij de 1e lezing. 
Vervolgens spreken voorganger en kind van de zondag het gebed bij de opening van 
de Schrift uit.  
 
De kinderen komen naar voren  
 
Praatje met de kinderen 
 
Lied 683 vers 1 ‘t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest  
 
Eerst door Jenny en Lian, dan door Jenny en Lian en de kinderen, vervolgens door 
allen.     
 
Aansluitend gaan de kinderen achter het licht aan naar hun eigen ruimte. 
 
Lezing: Genesis 11: 1 t/m 9 door lector  
1Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2Toen de mensen in 
oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze 
zich. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken 
in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. 4Ze 
zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal 
ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’ 
5Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen 
aan het bouwen waren. 6Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, 
dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog 
van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 7Laten wij naar hen toe gaan en 
spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. 
8De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad 
werd gestaakt. 9Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER 
verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde 
hij de mensen over de hele aarde. 

 
Psalm 87: 1 t/m 4: Op Sions berg sticht God zijn heil’ge stede. 
 
Lezing: Handelingen 2: 1 t/m 13 door lector 
21Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling 
klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze 
zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als 
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden 
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vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde 
talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op 
aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in 
verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal 
hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch 
allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze 
eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van 
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en 
Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich 
hier gevestigd hebben, 11Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij 
allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en 
geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te 
betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 
 
Lied 686: 1 t/m 3: De Geest des Heren heeft. 
 
Uitleg en prediking 
 
Zingen:  Wil je opstaan en mij volgen  
Gemeente: vers 1, 3 en 5  
Lian en Jenny vers 2 en 4  
 
Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 
 
Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 
Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,  
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 
Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! , 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
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Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Tekst, in antwoord op de schriftlezingen en overdenking: 
 

De ontregelende en scheppende Geest  
 

Sterke steden met hoge torens 
tot roem en glorie van mensenplannen,  
en hun dromen van aanzien en macht.  

 
Het is maar goed dat nu en dan  

hun plan verwart, 
de taal niet meer klopt,  

mensen hun steun intrekken  
en zich verspreiden.  

 
De Geest van de waarheid ontregelt, maakt scheiding.  

 
En schept nieuwe ruimte  

als de tijd is vervuld  
en er rijp voor is.  

Mensen vinden elkaar,  
bereiken elkaar,  

verstaan elkaars taal,  
komen elkaar te hulp,  

worden bloemen  
en kleuren rood  

door de Geest die liefde is. 
 

Zingen: Lied 389 uit de Evangelische liedbundel Maak mij een vredestichter, Heer 
 
Lian en Jenny: couplet 1, refrein en couplet 2 
Allen: refrein 
Lian en Jenny: couplet 3   
 
Maak mij een vredestichter, Heer 
die liefde brengt waar haat de mensen drijft, 
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verzoening waar verdeeldheid domineert, 
geloof in U waar twijfel heerst. 
 
O, Meester, geef dat ik niet voor mijzelf 
begrip zoek, maar juist anderen begrijpen zal. 
Geef dat ik niet om troost vraag, maar die bied; 
of liefde eis, terwijl liefde delen kan! 
 
Maak mij zo'n vredestichter, Heer 
dat wanhoop overwonnen wordt door hoop, 
de duisternis verdreven door uw licht 
en diep verdriet door vreugd' in U. 
 
O, Meester, geef dat ik niet voor mijzelf 
begrip zoek, maar juist anderen begrijpen zal. 
Geef dat ik niet om troost vraag, maar die bied; 
of liefde eis, terwijl ik liefde delen kan! 
 
Want 't is door geven dat men krijgt; 
elkaar vergevend, dat de schuld verdwijnt; 
zichzelf verliezend, dat men leven vindt, 
een eeuwig leven, nieuw in U 
 
Diaconale voorbede   door diaken 
 
Dank en voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven. Tijdens de inzameling kijken we naar dia ’s die over de 
eerste collecte gaan. 
 
Kinderen komen terug in de kerkzaal  
 
Zingen, lied 679 Geweldige gedreven wind, samen met violist (Rutger) en 
slaginstrumenten (kinderen) 
Rutger Meijer speelt het vers een keer voor op de viool, dan een keer samen met 
Diddy op de piano erbij, en dan zingen we het allemaal en mogen de kinderen met 
het ritme meedoen met hun instrumentjes.  
 

Zending en zegen 
Allen gaan staan  
 
Staande als slotlied: Lied 687 wij leven van de wind  
Zegen 
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Zingen, allen: AMEN, AMEN, AMEN (lied 431c) 
 
Orgelspel 
 
In de hal en in de Hofzaal kunnen we elkaar ontmoeten bij een kop koffie, thee of 
limonade. 


