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Welkom in Open Hof 
 

Orde voor de viering op zondag 22 juli 2018 
om 9.30 uur in Open Hof 

 

Gedoopt worden Fedde Brunia en Tobin Koers 
 

Protestantse Wijkgemeente 

Open Hof te Kampen 
 

voorganger: ds. Kasper Jager 

lector:  Jelle Sijbesma 
orgel:  Erik Hofstede 
 

1e ouderling: Betsy Leidekker 
2e ouderling: Wim Gussekloo 

1e diaken:  Yke Bakker 
collectant:  Gert Meijerink 
 

koster:  Dinie Kuipers 
beamer:  Martijn van Unen 

 

 
 

OM TE BEGINNEN 
 

Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel. 
 

Binnenkomst kerkenraad 
 

Moment van stilte en inkeer 
 

Welkom en mededelingen   ouderling van dienst 
 

We zingen – staande – als openingslied Psalm 23c : 1 

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij… 
 

Bemoediging: “Genoeg” 
 

Groet 
 

We zingen – staande – Psalm 23c : 5 

5. Uw trouw en goedheid volgen mij… 
 

Aansluitend gaan allen zitten. 

 
Drempelgebed en kyrie 

 
We zingen – als gloria – Lied 139b : 1 + 2 

1. Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan… 
2. Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot… 
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DIENST van het WOORD 
 

De Bijbel gaat open   doopbroer Kyran 
 

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

Onderwijl luisteren we naar orgelspel. 
 

We lezen Jeremia 23 : 1 – 6 lector Jelle Sijbesma 
 

Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf 
storten en laten verdwalen – spreekt de HEER. Daarom – dit zegt de 

HEER, de God van Israël, tegen de herders die mijn volk weiden: 

Jullie hebben mijn schapen verjaagd en laten verdwalen, en jullie 
zijn ze niet gaan zoeken. Daarom ga ik jullie zoeken: ik zal jullie 

straffen voor je kwalijke praktijken – spreekt de HEER. 
Wat er nog van de schapen over is, zal ik bijeenbrengen uit alle 

landen waarheen ik ze verjaagd heb. Ik breng ze terug naar hun 
weide, ze zullen vruchtbaar zijn en in aantal toenemen. Ik zal 

herders over ze aanstellen die ze zo zullen hoeden dat ze geen angst 
meer kennen en er niet één meer zal worden gemist – spreekt de 

HEER. 
De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een 

rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal 
voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Dan 

wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn 
“De HEER is onze gerechtigheid”. 

 

We zingen Lied 995 : 1 + 2 
1. O Vader, trek het lot U aan… 

2. O Vader, trek het leed U aan… 
 

We lezen Marcus 6 : 30 – 44 lector Jelle Sijbesma 
 

De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over 
alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen 

hadden. Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om 
alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een 

voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de 
kans kregen om te eten. 

Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te 
kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden 

ervan, en uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die 
plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. 

Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde 
medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en 

hij onderwees hen langdurig. 
Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar 

hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. 

Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de 
omtrek gaan om eten te kopen.’ Maar hij zei: ‘Geven jullie hun maar 

te eten!’ Ze vroegen hem: ‘Moeten wij dan voor tweehonderd 
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denarie brood gaan kopen om hun te eten te geven?’ Toen zei hij: 
‘Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.’ En nadat ze 

waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: ‘Vijf, en twee 
vissen.’ 

Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in 
groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in 

groepen van honderd en groepen van vijftig. Hij nam de vijf broden 
en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het 

zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze 
aan de menigte uit te delen; ook de twee vissen verdeelde hij onder 

allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de 
overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee 

konden worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen. 

Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten. 
 

We zingen Liedboek 836 : 1 t/m 5 
1. O Heer die onze Vader zijt… 

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord… 
3. O vrede van Tiberias… 

4. Leg Heer uw stille dauw van rust… 
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt… 

 
Uitleg en verkondiging   met brief aan de dopeling 

 
We luisteren naar orgelspel 
 

Onderwijl kijken we naar foto’s van de beide dopelingen. 
 

De kinderen van de kindernevendienst 

komen terug in de kerkzaal en gaan rondom de doopvont zitten. 

Ook kunnen de kinderen uit de oppas worden gehaald. 
 

 

DIENST van de DOOP 
 
We zingen – met de kinderen – ‘Vijf broden en twee vissen’ 

[ link: https://www.youtube.com/watch?v=55oBPe5sCdc ]   
 

Onderwijl worden de dopelingen binnengedragen. 
De doopfamilies stellen zich samen op bij de doopvont. 

 
Presentatie dopeling 

 
We zingen het Kralenlied 

 Wij vieren hier vandaag weer feest… 

 
Gebed bij het water 

 
Doop  

 
Gedicht voor ons kind   door doopmoeder Hedwig 

 
Overhandiging doopkaars 

https://www.youtube.com/watch?v=55oBPe5sCdc
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Overhandiging hart met kraal   kinderen kindernevendienst 
 

Aanvaarding doopouders 
 

Verwelkoming     Allen gaan staan. 
 

Ouderling: Jullie hier aanwezig, 

draag hen die gedoopt zijn in jullie gebeden 
en ga met hen de weg van het Koninkrijk. 

      ALLEN: WELKOM, KINDEREN VAN GOD, 
WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS, 

WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN. 
 Ouderling: De vrede van de Heer zij altijd met jullie. 

      ALLEN: EN MET JULLIE GEEST. 

 
We zingen – staande – Lied 359 : 1 + 2 

1. Leven is gegeven… 
2. Dopen is geloven… 

 

Aansluitend gaan allen zitten. 

 
 

DIENST van het ANTWOORD 

 

De diaconie vraagt voorbede te doen voor…   diaken Yke Bakker 
 

Intenties 
 

Dankgebed en voorbeden 

 
Mededelingen 

 
Inzameling van de gaven 
 

1e collecte: Maatschappelijk diaconaal werk 

2e collecte: Algemene kerkelijke arbeid / Kerk- en Eredienst. 
 

Tijdens de collecte luisteren we naar orgelspel. 
 

We zingen – staande – als slotlied Lied 913 : 1, 3 + 4 

1. Wat de toekomst brengen moge… 

3. Laat mij niet mijn lot beslissen… 
4. Waar de weg mij brengen moge… 

 
Uitzending en zegen  ALLEN:  (gezongen)   AMEN, AMEN, AMEN. 

 

Orgelspel 
 

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

 
Wie wil kan de doopouders feliciteren 

voorin de kerkzaal bij het liturgisch centrum. 


