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Welkom in Open Hof 
 

Orde voor de viering op zondag 22 september 2019 
om 9.30 uur in Open Hof 

 

We vieren het Heilig Avondmaal 
 

Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen 
 

voorganger: ds. Kasper Jager 

zondagskind: Jasper van der Velde 
1e ouderling: Roelof Smedes 

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 138 : 1 + 2 
1. U loof ik, Heer, met hart en ziel… 

2. Ten dage dat ik riep hebt Gij… 
 

Bemoediging en groet   naar Psalm 138 

 samen met het kind van de zondag Jasper van der Velde 
 

Vg. Wij vinden hulp en steun bij de HEER 
   ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

      Kind: Ik prijs de HEER met heel mijn hart. 
Ik prijs Hem voor zijn liefde en trouw. 

Vg. Groter dan verwacht is de HEER, is zijn woord: 
toen ik riep, heeft Hij geantwoord. 

   ALLEN: HIJ GEEFT ONS MOED OM TE LEVEN. 

      Kind: De HEER strekt zijn hand naar ons uit. 
Hij komt voor ons op. 

Zijn liefde kent geen grenzen. 
Vg. De Heer zal ons altijd beschermen, zijn trouw duurt eeuwig. 

   ALLEN: HIJ LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN NOOIT IN DE STEEK. 
      Kind: De HEER houdt van ons. 

 Vg. Zijn liefde voor u en voor jou. 
   ALLEN: ZIJN LIEFDE OOK VOOR JULLIE. AMEN. 
 

We zingen – staande – als Psalm 138 : 3 + 4 
3. Dan zingen zij, in God verblijd… 

4. Als ik, omringd door tegenspoed… 
 

Aansluitend gaan allen zitten. 
 

Openingsgebed besloten met het gezongen ‘Heer, ontferm U’ 

       [ uit: Geroepen om te zingen 63B ] 
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We zingen – als gloria – Lied 1016 : 1 t/m 4 
1. Kom, laat ons opgaan naar de berg… 

2. Wij gaan waar onze voeten gaan, God zet ons… 
3. Uit Sion zal de wet uitgaan… 

4. Wij gaan waar onze voeten gaan, de weg van… 
 
 
 

DIENST van het WOORD 
 

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

Kinderen in het midden 
 

We zingen – met de kinderen – Evangelische Liedbundel 429 
 

1. Een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede, 

een rivier vol van vrede in mijn hart. 

Een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn hart. 
 

2. Een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap, 

een fontein vol van blijdschap in mijn hart. 
Een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap, 

een fontein vol van blijdschap in mijn har. 
 

3. ‘k Heb de liefde van Jezus, ‘k heb de liefde van Jezus, 
‘k heb de liefde van Jezus in mijn hart. 

‘k Heb de liefde van Jezus, ‘k heb de liefde van Jezus, 
‘k heb de liefde van Jezus in mijn hart. 

 

4. Een rivier vol van vrede, een fontein vol van blijdschap, 

‘k heb de liefde van Jezus in mijn hart. 
Een rivier vol van vrede, een fontein vol van blijdschap, 

‘k heb de liefde van Jezus in mijn hart. 
 

   Aansluitend gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. 

  Onderwijl luisteren we naar pianospel. 
 

Inleiding op de lezingen 
 

We lezen Amos 8 : 4 – 7   lectrice Jeanet Vroom 
 

Jullie die de armen kwaad willen berokkenen en uit zijn op de ondergang van 
de machtelozen van dit land, luister! Jullie zeggen: ‘Wanneer is de dag van de 

nieuwemaan voorbij, zodat we weer koren kunnen verkopen? Wanneer de 
sabbat, zodat we weer graan kunnen verhandelen?’ Jullie maken de efa 

kleiner, jullie maken de sjekel zwaarder en jullie knoeien met de weegschaal. 
Jullie kopen de zwakken voor een handvol zilver, de armen voor een paar 

sandalen, en jullie zeggen: ‘Ook het kaf verkopen we als graan!’ Nooit – en dit 
zweert de HEER op wie Jakobs volk zich laat voorstaan – zal ik een van jullie 

daden vergeten. 
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We lezen Lucas 16 : 1 – 9   lectrice Jeanet Vroom 
 

Jezus richtte zich tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een 

rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen 
verkwistte. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat 

hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet 
langer rentmeester blijven.” Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik 

doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en 
voor bedelen schaam ik me. Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te 

zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij 
bij hen thuis ontvangen. Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij 

zich. De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” “Honderd vaten 
olijfolie,” antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is 

uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” Daarna vroeg hij aan 

de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen 
graan,” luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, 

maak er tachtig van.” En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij 
slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met 

elkaar om dan de kinderen van het licht. 
 

Wij zingen het ‘Lied tegen de Derde Wereldoorlog’ 

[uit: Liederen ter bemoediging 51 : 1 t/m 3 
  tekst: Huub Oosterhuis / melodie: Lied 562 ‘Ik wil mij gaan vertroosten’] 
 

 
 

1. Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd, 
maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt: 

dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn, 
dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn. 

 

2. Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld, 

aan machten prijsgegeven, aan meer dan eigen schuld, 
wij die, God weet hoe verder, tot hiertoe zijn gespaard, 

dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard. 
 

3. Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, 
dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt, 

dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft, 
dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft. 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Meditatief orgelspel 
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DIENST van het ANTWOORD 
 

De diaconie vraagt voorbede…   1e diaken 
 

Dankzegging en voorbeden 
 

Inzameling van de gaven 

- de 1e collecte is de Avondmaalscollecte 
en is bestemd voor de Stichting De Ondergrondse Kerk; 

- de 2e collecte is voor Kerk en Eredienst. 
 

Tijdens de collecte luisteren we naar orgelspel 
en wordt de tafel gereedgemaakt. 

Aansluitend aan de collecte komen de kinderen terug in de kerk. 

Twee kinderen dragen brood en wijn met zich mee. 
 

Wijze van vieren 
 

Nodiging 
 

We zingen – aansluitend – Lied 388 : 1, 3 + 4 

1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, voor ieder van ons… 
3. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, want iedere stem… 

4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, beschadigd of gaaf… 
 

Vredegroet 
 

Tafelgebed 
 

Vg. U komt onze dank toe, Heer onze God, 
overal en altijd, door Jezus, onze Heer. 

Want Gij hebt omgezien 

naar mensen met honger en dorst: 
het brood van uw leven 

en de wijn van uw liefde reikt Gij ons aan, 
een maaltijd van overvloed voor alle volken 

stelt Gij in het vooruitzicht. 
 

Daarom, HEER onze God, 
voegen wij ons in het grote koor 

van allen die U eren en dienen, 
van de heiligen van naam 

en van al die kleine stemmen, 
van heel uw mensenvolk, 

genodigd aan uw maaltijd, 
en zingen wij uit alle macht: 

 

We zingen ‘Heilig, heilig, heilig’   (melodie: Lied 405) 
 

1. Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig, 

uw naam geprezen altijd en overal! 
Heilig, heilig, heilig. Wonderbaar en krachtig 

klinken uw goedheid en liefde door ’t heelal. 
 

2. Uw naam zij gezegend, overal op aarde 
om wat uw liefde vermag de eeuwen door. 

U heeft ons geschapen, U zult ons bewaren. 
In alle tijden gaat U ons lichtend voor. 
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Tafelgebed (vervolg) 
 

Vg. Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 

en gezegend is Jezus die komt in Uw naam. 
Want Hij is uw roepstem, 

uw woord dat ons opricht, 
uw oog en oor voor wat leeft in ons hart, 

uw milde hand 
die het brood met ons deelt 

en de beker doet rondgaan. 
 

Laat uw Geest zijn woorden vervullen, 
nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 

 

Hij heeft in de nacht van de overlevering 
het brood genomen, 

daar de dankzegging over uitgesproken, 
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, 

en gezegd: 
 

 Neemt en eet, 
 dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, 

doet dit tot mijn gedachtenis. 
 

 Zo heeft  Hij ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 

hem rondgegeven 
en gezegd: 
 

  Drinkt allen daaruit, 

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 

dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 

  Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis. 

 

ALLEN: ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ, 

ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ, 
ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ. 

MARANATHA. 
 

Vg. Bijeen tot zijn gedachtenis 
komen wij tot U, o God, 

met dit brood en deze beker 
en wij bidden U: 

gedenk het offer van de Zoon van uw liefde 
en aanvaard ons offer van lof en dank. 
 

Zend ons de Geest van uw liefde 
en wees de ziel van ons bestaan, 

dat wij van dienst zijn, 
zoals Gij ons wilt dienen: 

het brood breken en delen, 
rechtzetten en heelmaken 

en behoedzaam omgaan 
met uw kostbare schepping. 
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Want zo wordt uw Naam geheiligd, 

zo komt uw Rijk ons nabij, 
God onze Vader, 

gezegend tot in lengte van dagen, 
door Jezus Christus, onze Heer. 
 

Laten wij bidden tot God, onze Vader, 

met de woorden die Jezus ons heeft geleerd: 
 

ALLEN: ONZE VADER… 
 

Gemeenschap van brood en beker 
 

De ambtsdragers komen nu naar voren. 

Zij krijgen brood en bekers aangereikt en nemen hun posities in. 
 

Tijdens de rondgang zingen we enkele liederen uit Taizé 
 

“Kom tot ons, o heil’ge Geest”  (Taizébundel) 
 

  Kom tot ons, o heil’ge Geest,  
  in ons ontsteekt Gij ’t vuur van uw liefde. 

Kom tot ons, o heil’ge Geest, 
kom tot ons, o heil’ge Geest. 

 
“Ubi caritas”   (Liedboek 568a) 

 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 
 

   (Waar vriendschap en liefde is, daar is God) 
 

“Laudate omnes gentes”   (Liedboek 117d) 
 

  Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

  Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 

   (Alle volken, loof de Heer) 
 

“Prijs de Heer, mijn ziel”  (Liedboek 103e) 
 

Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heil’ ge naam. 
Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft. 
 

Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 

Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 
 

Gebed na de maaltijd 
 

Mededelingen 
 

We zingen – staande – als slotzang Lied 1014 : 1 t/m 5 
  

Tijdens het voorspel kunnen 
de kinderen uit de oppas worden gehaald. 

 

1. Geef vrede door van hand tot hand, je moet… 

2. Geef vrede door van hand tot hand met liefde… 
3. Geef vrede door van hand tot hand, als brood… 

4. De sterke, zachte hand zij dank… 
5. Geef Christus door van hand tot hand… 
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Uitzending en zegen 
 

   ALLEN:   (gezongen)    AMEN, AMEN, AMEN. 
 

Orgelspel 
 


