
Welkom in Open Hof 
op zondag 23 september 2018 om 9.30 uur 

Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen 
 

HEER, geef vrede aan degenen die op u wachten. 
Verhoor, HEER, het gebed van degenen die U aanroepen. 

Jezus Sirach 36:16 

 
Kerkelijk jaar:  18e zondag na Pinksteren 
Schriftlezing: Romeinen 1:1-7. 
Schriftlezing kindernevendienst: Marcus 9:30-37 
 
Verbonden met Israël: 
Voor Israël is het vandaag dag 14 van de maand Tisjri van het nieuwe jaar 5779. 
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge Deuteronomium 32. 
De naam van het schriftgedeelte is (Sidra Ha’azinoe = Geef gehoor) 
Op 10  en 11 september vierden de Joden het Joodse Nieuwjaar (Rosj Hasjana) en op 19 september 
Grote Verzoendag (Jom Kippoer). 
In de week naar zondag 30 september valt Soekot met het slotfeest (Sjemini Atseret) op 1 oktober en 
Vreugde der Wet (Simchat Tora) op 2 oktober.  
Op zondagavond 30 september staan we stil bij de betekenis van het Loofhuttenfeest in de 
leerdienst Tora en Evangelie. 
 

Liturgische kleur: groen  

Viering Heilig Avondmaal  
In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal 
 
Thema: Onopgeefbaar verbonden, met de Jood Jezus. En wat daaruit volgt.  
 
Medewerkers aan de dienst 
voorganger:   Leon Eigenhuis 
organist:   Marijn de Jong  
1e ouderling:   Hans Voerman 
2e ouderling:   Hans van der Veen 
diaken:   Dini Gosker 
diaken:   Nanda Tegelaar 
diaken:   Ineke Overstegen 
diaken:   Arend Jan Overstegen 
diaken:   Yke Bakker 
kind van de zondag:  Rik Hofstede  
lectrice:   Arina Crozier    
koster:    Corné Vreugdenhil  
beamer en geluid:  Jennie Drost  
 
Overzicht van de liederen die in de dienst worden gezongen: 
Psalm 146a: 1 en 2   
Lied: Met open armen 
Lied 333 



Lied 339a 
lied 770 
Lied: Kom nu aan de tafel   
Lied 403d 
Lied: Leid Gij mij    

 
OM TE BEGINNEN 

 
Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Moment van stilte en inkeer 
 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen, staande Psalm 146a: 1 en 2  Laat ons nu vrolijk zingen   
 
Stil gebed 
 
Bemoediging  V Onze hulp is in de naam van de HEER, 

A die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V Die trouw blijft tot in eeuwigheid  
A en niet loslaat het werk van zijn handen. 

 
Groet   V Genade, barmhartigheid en vrede, 
    zij u van God, de Vader, 
    en van Christus Jezus, onze Heer. 

A Amen  
 
Aansluitend gaan allen zitten. 
 
Gebed  
 
Zingen: Met open armen 
 
Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Kom, als je moe bent van je vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
 



Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom, welkom thuis. 
 
Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen.  
 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom, welkom thuis. 
 

DIENST VAN HET WOORD 

 
Het ontsteken van het licht voor de kindernevendienst en de tafelkaars aan het licht van de 
Paaskaars en het openen van de Bijbel bij de lezing. 
 
De kinderen gaan achter het licht aan naar de kindernevendienst  
 
Zingen: lied 333  Kom, Geest van God, maak onze harten open  
 
Schriftlezing: Romeinen 1:1-7 (NBV) lectrice 
 
Zingen, Lied 339a U komt de lof toe, U het gezang 
 
Uitleg en prediking 
 
Zingen:  lied 770  (alle verzen) De Here, de heerser der aarde  
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Diaconale voorbede   door diaken 
 
Dank en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven. 

De kinderen komen terug in de kerkzaal 

VIERING HEILIG AVONDMAAL 

Inleidende woorden  

  



Zingen: Kom nu aan de tafel   
 
Kom nu aan de tafel van de Heer 
Kom en deel het brood met mij 
Kom nu aan de tafel van de Heer 
Kom en deel het brood met mij 
Halleluja halleluja 
Kom en deel het brood met mij 
 
Kom nu aan de tafel van de Heer 
Kom en deel het brood met ons 
Kom nu aan de tafel van de Heer 
Kom en deel het brood met ons 
Halleluja halleluja 
Kom en deel het brood met ons 
 
Kom nu aan de tafel van de Heer 
Kom en vier het feest met ons 
Kom nu aan de tafel van de Heer 
Kom en vier het feest met ons 
Halleluja halleluja  
Kom en vier het feest met ons 

Nodiging 

Zingen: Tafellied lied 403d 
(Jennie, graag ook de teksten die de voorganger uitspreekt op een sheet)   
 
Voorganger: Die wij kennen als een Vader, 
  die zichzelf ter sprake bracht 

in een mensenkind, een broeder – 
 
Allen  (afdrukken met melodielijn)  

Gij, louter licht, 
en bron van eeuwig leven, 
wij zegenen U! 

 
Voorganger: Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, 

uw liefde. 
Gij vult onze leegte met overvloed.  
Gij roept ons tot leven met nieuwe namen. 

 
Allen  (afdrukken met melodielijn)  

Gij, louter licht  
en bron van eeuwig leven,  
wij zegenen U! 

 
Voorganger: Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen;  

met hen en met alles wat ademt van genade` 
zingen wij hier: 

 



Allen  (afdrukken met melodielijn) 
  Gij louter licht 

en bron van eeuwig leven, 
wij zegenen U! 

 
Voorganger: Wij zegenen U om het hoge Woord van den beginne, 

dit licht in ons duister, 
dit brood uit de hemel, 
de Zoon naar uw hart, 
gezonden opdat wij allen U kennen, 
voorgoed zullen leven, en gekozen tot vrienden. 

 
Allen  (afdrukken met melodielijn)  

Hij, Licht uit Licht, 
woord van den beginne,  
Jezus Messias! 

 
Voorganger: Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël, 

de wijnstok op wie wij allen zijn geënt. 
Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken. 
Hij opent ons de ogen,  
is het Licht dat ons vooruit gaat. 

 
Allen  (afdrukken met melodielijn)  

Hij, ware herder, 
woord van den beginne,  
Jezus Messias! 

 
Voorganger: Hij heeft zich gegeven, verloren als graan  

gezaaid in de aarde, belofte van toekomst, 
Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht.  
Geen grotere liefde: 
zijn laatste adem gaf ons het leven. 
Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood:  
zijn lichaam voor ons. 
Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn: 
zijn bloed voor ons. 
Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven:  
hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf. 

 
Allen  (afdrukken met melodielijn)  

Hij, Lam van God, 
brood uit de hemel,  
Jezus Messias! 

 
Voorganger:  Erfgenamen van zijn vrede, 

wij, voorgoed genoemd zijn lichaam,  
dat wij woning zijn voor U. 
Dat wij ranken van zijn hart zijn, 
vruchten dragen, die hemel en aarde verheugen. 

 
 



Allen  (afdrukken met melodielijn)  
Gij, louter licht 
en bron van eeuwig leven, 
wij zegenen U! 

Het Onze Vader 

Inzettingswoorden 

Gemeenschap van brood en wijn 

Tijdens de gemeenschap van brood en wijn speelt de organist koralen  

Dankgebed 

Lezen: Psalm 103: 1-4; 8-12 en 19-22 

Zending en zegen 

Allen gaan staan 

Zingen:  Leid Gij mij    

(Guide me, O thou great redeemer, voor melodie zie Evangelische Liedbundel 186b) 

Leid Gij mij, o trouwe Heiland  
voer mij, pelgrim, door  de nacht. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn gids in ’t barre land. 
Brood des hemels, 
brood des hemels, 
voed mij door uw heil-ge kracht. 
Voed mij door uw heil-ge kracht! 
 
Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
Leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiende naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, 
brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U. 
Voed mij dat ik groei naar U! 
 
Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen amen: lied 431c, gevolgd door orgelspel 


