
Welkom in Open Hof 
 

Orde voor de viering op zondag 14 oktober 2018 
om 9.30 uur in Open Hof 

 

Gedoopt wordt Jasmijn Sollie 
 

Protestantse Wijkgemeente 

Open Hof te Kampen 
 

voorganger: ds. Kasper Jager 

zondagskind: Stan van Laarhoven 
lector:  Jelle Sijbesma 

orgel:  Henk Keijzer 
 

1e ouderling: Harwin Reuvekamp 
2e ouderling: Jan Nammensma 

1e diaken:  Dini Gosker 
collectant:  David van Dijk 

koster:  Corné Vreugdenhil 
beamer:  Martijn van Unen 

 
 

 

OM TE BEGINNEN 
 

Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel. 
 

Binnenkomst kerkenraad en doopfamilie 

 
Moment van stilte en inkeer 

 
Welkom en mededelingen   ouderling van dienst 

 
We zingen – staande – als openingslied Lied 217 : 1 + 2 

1. De dag gaat open voor het woord des Heren… 
2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name… 

 
Groet 

 
Bemoediging 
 

Vg. Onze hulp is de naam van de HEER: 

   ALLEN: HEMEL EN AARDE HEEFT HIJ GEMAAKT, 

Vg. hartslag en adem heeft Hij ons gegeven, 
   ALLEN: HIJ IS ONS LICHT. AMEN. 

       Aansluitend gaan allen zitten. 
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We zingen – als kyrie en gloria – Lied 217 : 3 t/m 5 

3. Door U geschapen om uit U te leven… 

4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen… 
5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader… 

 
 

 

DIENST van de DOOP 
 
Onderwijzing 
 

 Aansluitend gaat de ouderling de dopeling halen. 

Onderwijl klinkt het voorspel van het dooplied 
en kijken we naar enkele foto’s van de dopeling. 

 
We zingen Geroepen om te zingen 80 : 1 t/m 4 
 

We beginnen te zingen als de dopeling wordt binnengedragen. 
De doopfamilie stelt zich op bij de doopvont. 

 

1. Kind, wij dragen je op handen naar het water van de bron. 
Want jouw leven mag niet stranden, niet vergaan in het waarom 
 

 Refrein: 

Door het water, vroeg of later, kom je dichtbij het geheim. 
In de hoge hemel staat er dat je kind van ’t licht mag zijn. 

 

2. Als jouw naam wordt uitgesproken over duister water heen, 
is jouw eenzaamheid doorbroken, ben je hier niet meer alleen. 

 Refrein… 
 

3. Water, water, laat het stromen, teken en herinnering, 

van een eeuwig heimwee dromen, van een altijd nieuw begin. 
 Refrein… 

 

4. Opgenomen en verbonden met de Naam die vrede is, 
gaat jouw leven niet ten onder en het wordt niet uitgewist. 

 Refrein… 

 
Presentatie dopeling 

 
We zingen het Kralenlied 
 

 Wij vieren hier vandaag weer feest in Jezus’ kerk. 

Want kijk, er wordt gedoopt, God zelf is hier aan ’t werk. 
Wij openen de kring en rijgen hier jouw kraal. 

Jij hoort er nu ook bij, ja, bij ons allemaal. 
 

Onderwijl wordt de doopkraal aan het doopsnoer geregen. 
 

Gebed bij het water 
 



 3 

Kinderen in het midden 
 

Doop  
 

Gedicht   doopmoeder Margriet 
 

Overhandiging doopkaars 

 
Overhandiging hart met kraal   kinderen kindernevendienst (foto beamer!) 

 
Aanvaarding doopouders 

 
Verwelkoming     Allen gaan staan 

 

 Ouderling: Jullie hier aanwezig, 

draag haar die gedoopt is in jullie gebeden 
en ga met haar de weg van het Koninkrijk. 

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

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

      ALLEN: EN MET JOUW GEEST. 

 
We zingen – staande – Lied 344 : 1 t/m 3 

1. Wij geloven één voor één… 
2. Wij geloven in de naam… 

3. Wij geloven dat de Geest… 
 

Aansluitend gaan allen zitten. 
De kinderen blijven nog even zitten op het liturgisch centrum. 

 
 

 

DIENST van het WOORD 
 

De Bijbel gaat open   kind van de zondag Stan van Laarhoven 
 

Aansluitend gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. 

Onderwijl luisteren we naar orgelspel. 
 

We lezen Psalm 139  : 13 – 24   lector Jelle Sijbesma 
 

U was het die mijn nieren vormde, 
die mij weefde in de buik van mijn moeder.  

Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,  
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. 

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.  
 

Toen ik in het verborgene gemaakt werd,  
kunstig geweven in de schoot van de aarde, 

was mijn wezen voor u geen geheim.  



 4 

Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, 
alles werd in uw boekrol opgetekend,  

aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.  
 

Hoe rijk zijn uw gedachten, God, 
hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, 

meer dan er zandkorrels zijn. 

Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.  
 

God, breng de zondaars om, 
– weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten –  

ze spreken kwaadaardig over u, 
uw vijanden misbruiken uw naam.  

Zou ik niet haten wie u haten, HEER, 
niet verachten wie tegen u opstaan?  

Ik haat hen, zo fel als ik haten kan, 
ze zijn mijn vijand geworden.  

 

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, 

peil mij, weet wat mij kwelt,  
zie of ik geen verkeerde weg ga, 

en leid mij over de weg die eeuwig is. 
 

We zingen Psalm 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… 

 
We lezen Marcus 9 : 30 – 37   lector Jelle Sijbesma 
 

Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet 

dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen 
onderricht te geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt 

uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen 
zal hij uit de dood opstaan.’ Ze begrepen deze uitspraak niet, maar 

durfden hem geen vragen te stellen.  
 

Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: 
‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ Ze zwegen, want 

ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de 

belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen 
hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen 

zijn en ieders dienaar.’ 
 

Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm 
eromheen en zei tegen hen: ‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich 

opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar 
hem die mij gezonden heeft.’  

 
We zingen Lied 991 : 6 t/m 8 

6. Zo hoog zijn Gods gedachten… 
7. Veracht dan niet de kleinen… 

8. De eersten zijn de laatsten… 
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Uitleg en verkondiging 

 
We luisteren naar meditatief orgelspel 

 
 

 

DIENST van het ANTWOORD 
 
Zondag Werelddiaconaat: Leven van visserij in de bergen van Nepal 

diaken Dini Gosker 
 

 We kijken naar een PowerPoint met begeleidende tekst. 
link: https://www.kerkinactie.nl/projecten/leven-van-vis-en-toerisme-in-de-bergen-van-nepal 

 

Intenties 
 

Dankgebed en voorbeden 
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven 
 

1e collecte: Kerk In Actie: Leven van visserij in Nepal 

2e collecte: Kerk en Eredienst. 
 

Tijdens de collecte luisteren we naar orgelspel. 
De kinderen van de kindernevendienst komen terug in de kerkzaal. 

Ook kunnen de kinderen uit de oppas worden gehaald. 
 

We zingen als slotlied – staande in canon – Hemelhoog 88 : 1 t/m 3 
1. Zoek eerst het koninkrijk van God… 

2. Men kan niet leven van brood alleen… 
3. Bid en u zal gegeven zijn… 

 
Uitzending en zegen 

 

   ALLEN: (gezongen)    AMEN, AMEN, AMEN. 

 

Orgelspel 
 

 
Vergeet niet bij de uitgang een roos mee te nemen 

om door te geven aan iemand 
die wel wat liefde en aandacht kan gebruiken! 

 
In hal en Hofzaal kunnen we elkaar ontmoeten 

bij een kop koffie, thee of limonade. 
 

Wie wil kan de doopouders in de hal feliciteren! 
 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/leven-van-vis-en-toerisme-in-de-bergen-van-nepal

