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Welkom in Open Hof 
 

2e  Adventszondag 
 

Orde voor de viering 

op zondag 9 december 2018 

om 10.00 uur in Open Hof 
 

Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen 
 

voorganger: ds. Kasper Jager 
lector:  Ina de Kaste 

zondagskind: Noortje Visser 
orgel/piano: Diddy van der Stouwe 

1e ouderling: Hans van der Veen 

2e ouderling: Wim van Werven 
1e diaken:  Dini Gosker 

collectant:  David van Dijk 
 

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 Hans van der Veen 
 

We zingen – staande – als openingslied Psalm 80 : 1 + 2 

1. O God van Jozef, leid ons verder… 
2. Wek op uw kracht en kom bevrijden… 

 

Groet en bemoediging   samen met kind van de zondag Noortje Visser 
 

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

     Kind: Hier zijn wij, God, uw kinderen. 

U luistert als we roepen. 
U bent als een herder die zijn schapen leidt. 

Wie moe is, helpt u opstaan. 
 

   ALLEN: LAAT UW LICHT SCHIJNEN OVER ONS LEVEN. 

AMEN. 
 

We zingen – staande – Psalm 80 : 7 

7. Dan zullen wij niet van U wijken… 
 

Aansluitend gaan allen zitten. 
 

Ontsteken 2e Adventskaars   kind van de zondag Noortje Visser 
 

Kyriegebed   samen met kind van de zondag Noortje Visser 
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We zingen als Adventslied Lied 439 : 1 + 4 
1. Verwacht de komst des Heren… 

4. O Jezus, maak mij arme… 
 
 
 

DIENST van het WOORD 
 

De Bijbel gaat open   kind van de zondag Noortje Visser 
 

Adventsproject “De tafel van hoop” 
door Roelof Smedes (Lucas) en Hilka IJzerman (Maleachi) 

 

We zingen het projectlied 
 

1. Mensen kijken naar de sterren. 

Maar dat licht is ver en koud. 
Steek een kaars aan. Die vertelt je 

van het Licht dat van ons houdt. 
 

Refrein: Het wordt anders, het wordt lichter. 
Het wordt licht, voor jou en mij 

en voor iedereen op aarde. 
Het wordt Kerst, God is dichtbij. 

 

Aansluitend gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. 

Onderwijl luisteren we naar orgelspel. 
 

We lezen Maleachi 3 : 1 – 4   lectrice Ina de Kaste 
 

Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens 

zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel 
van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de HEER 

van de hemelse machten. Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal 

overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, 
als het loog van een wolwasser. Hij zal zitting houden als iemand die 

zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven 
als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de 

HEER. De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde 
vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer. 

 

Maleachi vandaag: “Het zit je dwars”   (tekst: ds. Marloes Meijer) 
 

We zingen Lied 456a : 4 

4. Dat wij omkeren… 
 

We lezen Lucas 3 : 1 – 6   lectrice Ina de Kaste 
 

In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius 

Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer 

Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over 
Abilene, en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich 

in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes 
in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten 

laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden 
te verkrijgen, zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van 

de profeet Jesaja: 
‘Luid klinkt een stem in de woestijn: 
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“Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden! 
Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, 

kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend; 
en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’ 

 

We zingen Lied 456a : 1 + 2 
1. Kwam van Godswege… 

2. Zo staat geschreven… 
 

Lucas vandaag: “Maak de weg vrij”   (tekst: ds. Lex Boot) 
 

We zingen Lied 456a : 7 
7. Volk uitentreuren… 

 

Uitleg en verkondiging 
 

We zingen Lied 456a : 8 
8. Volk uitverkoren… 

 
 
 

DIENST van het ANTWOORD 
 

De diaconie vraagt voorbede te doen voor…   diaken Dini Gosker 
 

Dankgebed en voorbeden 
 

We zingen – aansluitend – Lied 1006 
 Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen… 
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven 
 

1e collecte: Algemeen Diaconaal Werk 
2e collecte: Kerk en Eredienst 
 

Tijdens de collecte kijken we naar enkele dia’s 

van de jeugdkerk vorige week zondag 2 december. 
De kinderen kunnen uit de oppasdienst worden gehaald. 

Ook komen de kinderen uit de nevendienst terug in de kerkzaal. 
Onderwijl luisteren we naar orgelspel. 

 

We zingen – samen met de kinderen – “Ga je mee” 
 

Refrein: 

Ga je mee? Zeg niet "nee", 
maar sta op en doe mee. 

Zet je voetstappen in die van mij. 

Volg het spoor en ga door. 
Of ga jij liever voor? 

Hup, kom op, sluit je aan in de rij! 
 

1. Welke weg wil je gaan? 

En waar wil je naartoe? 
Blijf niet zitten waar je zit, 

ook al voel je je moe.     Refrein… 
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2. Is de weg soms te lang? 
Zak je weg in het zand? 

Er zijn hobbels op het pad, 
maar ik geef je een hand.     Refrein… 

 

3. Loopt de weg bijna dood? 
Zie je nergens een spoor? 

In de verte wordt het licht: 
gaat de weg daar soms door?     Refrein… 

 

We zingen – staande – als slotlied “Zoek de stilte” 
 (tekst: Sytze de Vries / muziek: Gerard van Amstel 

  uit: Het liefste lied van overzee, deel II, nr. 65) 
 

1. Zoek de stilte, vind de ruimte 
in ons overvol bestaan, 

waar de hoop een plaats kan vinden, 
wij bevrijd naar binnen gaan: 

wis de chaos en de wirwar, 
wis de ogen om te zien 

wat van waarde is en kostbaar, 
wat tot onze vrede dient. 

 

2. Stilte vraagt om ons vertrouwen, 
koelt de hitte, remt de tred. 

God, de stilte die ons aanspreekt, 
kent ons wezen, raakt de kern. 

Hij schept ruimt in ons denken, 
schaduw die de zon laat zien, 

schenkt ons moed waar wij te klein zijn, 

geeft geloven doel en zin. 
 

3. Laten wij in zijn Geest voortgaan, 

open voor elkaar verdriet, 
angsten uit ons leven bannen, 

want de ruimte moet gevierd: 
ruimte voor de diepste dromen, 

ruimt voor zorgvuldigheid, 
ruimte die wij kunnen delen, 

ruimte waar de Geest geleidt! 
 

Uitzending en zegen 

   ALLEN: (gezongen)    AMEN, AMEN, AMEN. 
 

Orgelspel 
 
 
 

In hal en Hofzaal kunnen we elkaar ontmoeten 

bij een kop koffie, thee of limonade. 
 
 

Je kunt vandaag nog stemmen voor de Top2000-kerkdienst: 

- thuis online via: www.top2000kerkdienst.nl/kampen 
- of op papier bij de uitgang via de stemformulieren 

http://www.top2000kerkdienst.nl/kampen

