
Welkom in Open Hof 
 

2e Adventszondag 
 

Orde voor de viering 

op zondag 8 december 2019 
om 10.00 uur in Open Hof 

 

Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen 
 

voorganger:  ds. Kasper Jager 
orgel + piano:  Marijn de Jong 

1e ouderling:  Pieter Treep 

1e diaken:   Nanda Tegelaar 
 

 
 

OM TE BEGINNEN 
 
Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel. 

 
Binnenkomst kerkenraad 

 
Moment van stilte en inkeer 

 
Welkom en mededelingen   ouderling van dienst Pieter Treep 

 

We zingen – staande – als openingslied Psalm 80 : 1 + 7 
1. O God van Jozef, leid ons verder… 

7. Dan zullen wij niet van U wijken… 
 

Groet en bemoediging 
 

V De HEER zij met u en met jou. 
A Ook met u zij de HEER. 

  V Onze hulp is de Naam van God, Bevrijder, 
A die hemel en aarde gemaakt heeft, 

V die trouw is tot in eeuwigheid 
A en niet loslaat wat zijn hand begon. 

 Amen. 
 

Aansluitend gaan allen zitten. 
 

Ontsteken 2e Adventskaars   zondagskinderen 

    Bas Jongman en Ella Nsengiyumva 
 

 

Eén kaarsje brandt,     

maar kijk er komt een lichtje bij. 
Het tweede kaarsje gaat nu aan, 

een stralende toekomst voor jou en mij. 

  



2 

 

We zingen – als openingsgebed – Lied 598 : 1 t/m 5 
 

1. Ontsteek in onze nacht het licht dat niet dooft, 
verlicht de duisternis, verlicht de duisternis. 

Ontsteek in onze nacht het licht dat niet dooft, 
verlicht de duisternis, verlicht de duisternis. 
 

2. Wees als het donker is een lichtgevend spoor 
van liefde eindeloos, van liefde eindeloos. 

Wees als het donker is een lichtgevend spoor 
van liefde eindeloos, van liefde eindeloos. 
 

3. Wees in gebrokenheid een levende brug 

die mensen samenbrengt, die mensen samenbrengt. 
Wees in gebrokenheid een levende brug 

die mensen samenbrengt, die mensen samenbrengt. 
 

4. Wees als wij eenzaam zijn een hoopvolle stem 

die nieuwe adem geeft, die nieuwe adem geeft. 
Wees als wij eenzaam zijn een hoopvolle stem 

die nieuwe adem geeft, die nieuwe adem geeft. 
 

5. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 

 
 

DIENST van het WOORD 
 

De Bijbel gaat open   zondagskind Bas Jongman 
 

Kinderen in het midden 
 

Adventsproject “Geef licht”   Nettie Doorduin als Micha 
 

 
We zingen het projectlied ‘Geef licht!’   samen met de zanggroep 
 

 

Koor:  In het donker van de nacht 

zingt de hemel mensen voor. 
Zie het licht en geef het door. 

Zo geeft God je levenskracht. 
 

Geef licht, geef licht! 

Je krijgt het gratis, niet voor niets. 
Zorg dat iedereen het ziet.  
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Allen:   2. Op een dag hoort iedereen 

van de hoogverheven stad 
waar geen mens ooit ruzie had. 

Kom maar gauw, we gaan er heen. 
 

Geef licht, geef licht! 
Je krijgt het gratis, niet voor niets. 

Zorg dat iedereen het ziet.  
 

Aansluitend gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. 

Onderwijl luisteren we naar pianospel. 
 

We lezen Micha 4 : 1 – 8   lectrice Betsie Leidekker 
 

1Eens zal de dag komen 
dat de berg met de tempel van de HEER 

rotsvast zal staan, 
verheven boven de heuvels, 

hoger dan alle bergen. 
Volken zullen daar samenstromen, 
2machtige naties zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 

naar de tempel van Jakobs God. 
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 

en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 
3Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, 

over grote en verre naties een oordeel vellen. 

Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
en hun speren tot snoeimessen. 

Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, 
geen mens zal meer weten wat oorlog is. 
4Ieder zal zitten onder zijn wijnrank 
en onder zijn vijgenboom, 

door niemand opgeschrikt, 
want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken. 
5Laat andere volken hun eigen goden volgen – 
wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, 

voor eeuwig en altijd. 
6Als die tijd gekomen is – spreekt de HEER – 

zal ik de kreupelen verzamelen, 
de verstrooiden bijeenbrengen, 

verenigen wie ik onheil heb gebracht. 
7De kreupelen zal ik sparen, 
van de verdrevenen maak ik een groot volk, 

en op de Sion zal de HEER hun koning zijn, 
van nu tot in eeuwigheid. 
8En jij, wachttoren over de kudde, vesting van Sion, 
jij zult je vroegere heerschappij herkrijgen, 

aan jou, Jeruzalem, behoort het koningschap toe. 
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We zingen lied 1016 : 1 t/m 4   samen met de zanggroep 

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… 

 
We lezen Matteüs 3 : 1 – 12   lectrice Betsie Leidekker 
 

1In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij 
verkondigde: 2‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is 

nabij!’ 3Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: 
‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, 

maak recht zijn paden.”’ 4Johannes droeg een ruwe mantel van 

kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en 
wilde honing. 5Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de 

Jordaan stroomden de mensen toe, 6en ze lieten zich door hem dopen in 
de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. 
7Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, 
zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je 

veilig bent voor het komende oordeel? 8Breng liever vruchten voort die 
een nieuw leven waardig zijn, 9en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: 

Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze 
stenen kinderen van Abraham verwekken! 10De bijl ligt al aan de wortel 

van de boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt 
omgehakt en in het vuur geworpen. 11Ik doop jullie met water ten teken 

van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan 
ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. 

Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 12hij houdt de wan 

in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur 
bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.’ 

 
We zingen Lied 456a : 1, 3, 4, 7 + 8 

1. Kwam van Godswege… 
3. Doper, wat liep je… 

4. Dat wij omkeren… 
7. Volk uitentreuren… 

8. Volk uitverkoren… 
 

Overdenking 
 

Zanggroep: ‘Tranen voor de schepping’  (Michalied) 
 

1. U bent schepper van de aarde, 

het water en de lucht. 

Maar ze raken in verval; 
ja, de mens maakt zoveel stuk. 

U huilt om heel Uw schepping 
en wij huilen met U mee; 

Heer, ontferm U over ons. 
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2. De bergen en rivieren, 
de zeeën en ons land: 

verbonden met elkaar 
en gedragen door Uw hand. 

U roept ons om te zorgen 
voor Uw schepping en elkaar; 

Heer, ontferm U over ons. 
 

3. De toekomst is verzekerd: 

U maakt alles nieuw! 
De hemel en de aarde; 

zoals U dat heeft gewild. 

U werkt door onze handen; 
wij bouwen met U mee. 

Eens wordt alles weer als nieuw… 
Ja, U maakt alle dingen nieuw… 

 
 

 

DIENST van het ANTWOORD 

 

Diaconale voorbede   diaken Nanda Tegelaar 
 

De diaconie vraagt voorbede te doen voor iedereen 
die iedere maand weer moeite heeft om rond te komen. 

Laten we Gods zegen vragen voor iedereen 
die op een of andere manier hulp of ondersteuning kan bieden. 

 

Dankgebed en voorbeden   besloten met Lied 1006 
 

We zingen – aansluitend – Lied 1006 
  Onze Vader in de hemel… 

 
Mededelingen 

 
Inzameling van de gaven 

 

1e collecte: Algemeen diaconaal werk  

2e collecte: Kerk en Eredienst 
 

 

Tijdens de collecte luisteren we naar orgelspel. 
 

De kinderen kunnen uit de oppasdienst worden gehaald. 

Ook komen de kinderen uit de nevendienst terug in de kerkzaal. 
 

We zingen - staande - als slotlied Liedboek 452 : 1 t/m 3

1. Als tussen licht en donker… 
2. Die lange nacht, die winter… 

3. O hemellichaam, Jezus… 
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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 alleen vandaag nog stemmen voor de Top2000-kerkdienst !!! 

- na de dienst in de hal digitaal 

- op papier bij de uitgang via de stemformulieren 

- thuis online via: www.top2000kerkdienst.nl/kampen 

http://www.top2000kerkdienst.nl/kampen

