
Welkom in Open Hof 
 

Orde voor de viering op zondag 24 maart 2019 

om 10.00 uur in Open Hof 
Derde zondag van de Veertigdagentijd, zondag Oculi 

 
 

Protestantse Wijkgemeente 

Open Hof te Kampen 
 

voorganger:  drs. Berthina van der Kamp 
kind van de zondag: Jasper van de Velde  

lector:   Jeany van de Berg 
orgel:   Marijn de Jong  

 
 

 

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 25a : vers 1 

 
Bemoediging Groet 
 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.  
Kind: Wij kijken naar U op, omdat U ons redt  
 
Voorganger: Zie naar ons om in onze nood   
Kind: Laat ons Uw liefde zien 
Allen: dat wij in liefde Uw weg zullen gaan. 
 
 
Voorganger: Genade en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus 
Christus  
Kind: voor mensen overal vandaan.  
Allen: Amen 
      



 
We zingen – staande – Psalm 25a vers 2 

 

 
Inleiding op deze derde zondag van de Veertigdagentijd 

 
 

Kyriegebed op de drempel  
Als een bede afgesloten wordt met  
en daarom bidden wij  
vraag ik u mee te bidden met de woorden  
Heer ontferm u over ons.  
 
(In de 40dagentijd, in deze tijd van inkeer en bezinning, zingen we geen 

Glorialied) 
 

  
 

DIENST van het WOORD 

 
 

De Bijbel gaat open   kind van de zondag Jasper van de Velde 
 

Kinderen in het midden: Veertigdagenproject ‘Een nieuw begin’ 
 

• Inleiding Janette Nammensma 

• filmpje van Stef en Julia: “Geduld” (week 3) 
• Verbinding thema met het Bijbelverhaal Janette Nammensma   

 
We zingen – met de kinderen – het projectlied 

   Refrein: Wij bidden om een nieuw begin… 

      3.  Groeien duurt lang en gaat niet zo snel… 
   Refrein: Wij bidden om een nieuw begin… 
 

Aansluitend gaan de kinderen naar de 

kindernevendienst. 

 
We zingen Lied 333 

 
We lezen uit de Bijbel (uit de Nieuwe Bijbel Vertaling) 

lectrice Jeany van de Berg 
 

 
Exodus 6:2-8 

 
2God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. 3Ik ben aan Abraham, Isaak en 
Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn 



naam HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt. 4Ik heb met hen mijn 
verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land waarin zij als 
vreemdeling hebben gewoond. 5Ik heb het gejammer van de Israëlieten 
over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord, en 
dat heeft mij aan die belofte herinnerd. 6Daarom moet je dit tegen hen 
zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen 
van je afnemen, ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven 
arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. 7Ik zal jullie 
aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat 
ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de 
Egyptenaren is opgelegd. 8Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder 
ede aan Abraham, Isaak en Jakob beloofd heb; dat land zal ik jullie in bezit 
geven. Ik ben de HEER.”’ 
 
 

We zingen lied 168 vers 1, 2 en 3 met begeleiding van Henk van de 
Weerd en Marijn de Jong  

 
Lucas 13:1-9  

 

131Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem 
vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met 
hun offers. 2Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere 
zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan 
hebben? 3Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je 
allemaal op dezelfde wijze omkomen.4Of die achttien die stierven doordat 
de Siloamtoren op hen viel – denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle 
andere mensen die in Jeruzalem wonen? 5Zeker niet, zeg ik jullie, maar als 
jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’ 

6Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn 
wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond 
geen vijgen. 7Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of 
die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij 
dient tot niets en put alleen de grond uit.” 8Maar de wijngaardenier zei: 
“Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb 
omgespit en hem mest heb gegeven, 9misschien zal hij dan het komende 
jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’ 
 

 
We zingen lied 168 vers 4 met begeleiding van Henk van de Weerd en 

Marijn de Jong  
 

Overdenking  
 

 



We zingen: uit Zingende Gezegend lied 257 vers 3 en 4 (melodie psalm 
134) 

 

Wij bidden U, o goede God: 

Laat ons niet over aan ons lot,  

Heb nog een jaar met ons geduld - 

wie weet wat Gij dan oogsten zult! 

 

Geef ons te groeien vrij en fier,  

graaf dieper nog, wijngaardenier!  

Voed ons doordringend met uw Geest,  

omring ons, liefde die geneest! 

 

DIENST van het ANTWOORD 

 

De diaconie vraagt voorbede voor… 
 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk bidden van het 
Onze Vader 
 
 
Inzameling van de gaven 

 
Vooraf aan de collecte graag het filmpje van Kerk in Actie Laten zien, 

40dagentijd campagne, doel spaardoosjes-actie:  

https://vimeo.com/310360259  
Een nieuw begin voor Indiase meisjes  

 

1e collecte: Moldavië en algemeen diaconaal werk   

2e collecte: Kerk en Eredienst 

 

Tijdens de collecte graag laten zien:  

liturgische bloemschikking  

PPP van de Jeugdkerk de 

uw begin 
Tijdens de collecte luisteren we naar orgelspel 

 
 

Aandachtsmoment terugkomst kinderen uit de KND 

https://vimeo.com/310360259
https://vimeo.com/310360259


 
 

We zingen als slotlied – staande – lied 982 vers 1 en 2 en 3 

 
 

Uitzending en zegen 
 

 

   ALLEN: (gezongen)    AMEN, AMEN, AMEN. 

 
Orgelspel  

Er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie, thee of 
limonade. 
 

 


