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Welkom in Open Hof 
 

Orde voor de viering op zondag 24 juni 2018 
om 9.30 uur in Open Hof 

 

Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen 
 

voorganger: ds. Kasper Jager 
zondagskind: Suleen Penninkhof 

lector:  Jonnie Bosch 
orgel:  Henk Keijzer 

piano/gitaar/zang: ?????? 
 

1e ouderling: Hans van der Veen 

2e ouderling: Betsy Leidekker 

diaken:  Sjoukje Benedictus 
collectant:  Henk Deuzeman 

koster:  Dinie Kuipers 
beamer:  Joop Vaandering 

liturgische kleur: groen 
 
 

OM TE BEGINNEN 
 

Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel. 
 

Binnenkomst kerkenraad 
 

Moment van stilte en inkeer 
 

Welkom en mededelingen   ouderling van dienst Hans van der Veen 
 

We zingen – staande – als openingslied Psalm 84 : 1 + 2 

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer… 

2. Het heil dat uw altaar omgeeft… 
 

Groet en bemoediging 
 

Vg. Genade, barmhartigheid en vrede 

zij u en zij jou van God, de Vader, 
en van Christus Jezus, onze Heer. 

   ALLEN: AMEN. 
 

 Vg. Onze hulp is in de naam van de HEER, 
   ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 

 Vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid 
   ALLEN: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
 

We zingen – staande – Psalm 84 : 3 

3. Welzalig die uit uw kracht leeft… Aansluitend gaan allen zitten. 
 

Drempelgebed 
 

De Tien Woorden   bewerking Max Arab 
 

We zingen Psalm 84 : 6 

6. Want God onze Heer die ons mild… 
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DIENST van het WOORD 
 

De Bijbel gaat open   kind van de zondag Suleen Penninkhof 
 

Kinderen in het midden 
Aansluitend gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. 

Onderwijl luisteren we naar orgelspel. 
 

We lezen Psalm 107 : 17 – 27   lector Jonnie Bosch 
 

Soms leidden zij een lichtzinnig leven 

en gingen onder hun zonden gebukt, 
ze gruwden van elk voedsel 

en waren de poorten van de dood nabij. 
  

Ze schreeuwden in hun angst tot de HEER – 

hij heeft hen gered uit vele gevaren, 
hij zond zijn woord en genas hen, 

ontrukte hen aan het graf. 
 

Laten zij de HEER loven om zijn trouw, 
om zijn wonderen aan mensen verricht, 

laten zij hem dankoffers brengen, 
juichend zijn daden bezingen. 
 

Soms daalden zij af naar zee, 

gingen scheep en bevoeren het wijde water, 
ze zagen de daden van de HEER, 

zijn wonderen op de oceaan. 
 

Hij sprak en ontketende storm, 
hoog zweepte hij de golven op. 

Zij stegen tot aan de hemel, vielen neer in de diepte, 

hun maag keerde om van ellende, 
ze tolden en tuimelden als dronkaards, 

alle kennis baatte hun niets. 
 

We zingen Psalm 107 : 11 + 12 

11. Die langs Gods oceanen… 
12. Schepen omhoog gedragen… 

 

We lezen Psalm 107 : 28 – 32   lector Jonnie Bosch 
 

Ze riepen in hun angst tot de HEER – 
hij leidde hen weg uit vele gevaren, 

hij bracht de storm tot zwijgen, 
de golven gingen liggen. 

Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam, 

hij bracht hen naar een veilige haven. 
 

Laten zij de HEER loven om zijn trouw, 
om zijn wonderen aan mensen verricht, 

hem hoog verheffen als het volk bijeen is, 
hem loven in de kring van de oudsten. 
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We zingen Hemelhoog 716a (Opwekking 733) 
 

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 
 

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit, 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

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

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

 

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

Verheerlijk zijn heilige naam. 
  Verheerlijk zijn heilige naam. 

 

We lezen Marcus 4 : 35 – 41   lector Jonnie Bosch 
 

Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen 
hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ Ze stuurden de menigte weg en 

namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de 
andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven 

beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag 
achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en 

zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ Toen hij 
wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het 

meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam 
helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig 

moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ Ze werden bevangen door grote 

schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het 
meer hem gehoorzamen?’ 

 

Uitleg en verkondiging 
 

We zingen – staande – de Apostolische Geloofsbelijdenis (Lied 340b) 
 

 Ik geloof in God de Vader… 
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DIENST van het ANTWOORD 
 

Dankgebed en voorbeden   samen met diaken Sjoukje Benedictus 
 

 We beantwoorden elke intentie 

met het zingen van het refrein van Lied 295: 
    ALLEN: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven 
 

1e collecte: Algemeen diaconaal werk  

2e collecte: Wijkfonds (Wijkkas Open Hof) 
3e collecte: Kerk- en Eredienst. 
 

Tijdens de collecte luisteren we naar orgelspel. 
Onderwijl komen de kinderen 

van de kindernevendienst terug in de kerkzaal. 
Ook kunnen de kinderen uit de oppasdienst worden gehaald. 

 

Filmpje “UP4S - Children's Kidsgear Choir” 
 

We zingen – met de kinderen – Hemelhoog 534 (Opwekking Kids 97) 
 

1. Soms dan hoor je mensen zeggen: 

“Wat heeft bidden nu voor zin? 
 Denk je dat God naar je luistert, 

 daar geloof je toch niet in? 
 Daar geloof je toch niet in!” 

 

2. Maar gelukkig mag ik weten, 

als ik echt en heel oprecht 

met de Here God ga praten, 
luistert Hij naar wat ik zeg, 

luistert Hij naar wat ik zeg. 
 

3. In de bijbel staat geschreven 
dat de Heer aan ons wil geven 

al het goede van zijn koninkrijk. 
Hij wil als een vader zorgen. 

Ied're avond, ied're morgen 
staat Hij met zijn liefde voor ons klaar. 

 

4. En daarom bidden wij, vragen wij, 

bidden wij in de naam van Jezus, 
bidden wij, vragen wij, 

bidden wij in de naam van Jezus de Heer. 
 

Uitzending en zegen 
 

We zingen – aansluitend – Lied 425 
 

 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen… 
 

Orgelspel 
 

In de hal kunnen we elkaar ontmoeten 
bij een kop koffie, thee of limonade. 


