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Welkom in het Open Hof 
 

Orde voor de viering op zondag 8 december 2019 

om 16.15 uur in Open Hof 
 

Emily Rozenga 
doet belijdenis en wordt gedoopt 

 

Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen 
 

voorganger: ds. Kasper Jager 

 1e ouderling: Jannemiek Goedhart 
1e diaken:  Mariska Heijenk 

lectrice:  Mariska Heijenk 
piano:  Sebastian van Hove 

beamer:  Martijn van Unen 
koster:  Pieter Tegelaar 

 
 

 
Vooraf aan de dienst luisteren we naar pianospel. 

 

Binnenkomst kerkenraad 
 

We kijken en luisteren naar ‘Mary did you know’ 
   (link: https://www.youtube.com/watch?v=ifCWN5pJGIE) 
 

1. Mary did you know, that your baby boy 

would one day walk on water? 
Mary did you know, that your baby boy 

would save our sons and daughters? 
Did you know, that your baby boy 

has come to make you new? 
This Child that you delivered, 

will soon deliver you! 
 

2. Mary did you know, that your baby boy 
will give sight to a blind man? 

Mary did you know, that your baby boy 

would calm the storm with His hand? 
Did you know, that your baby boy 

has walked where angels trod? 
When you kiss your little baby, 

you kiss the face of God? 
Oh, Mary did you know? 

 

Bridge: The blind will see, the deaf will hear, 

the dead will live again! 
The lame will leap, the dumb will speak 

the praises of the Lamb! 

https://www.youtube.com/watch?v=ifCWN5pJGIE
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3. Mary did you know, that your baby boy 

is Lord of all creation? 
Mary did you know, that your baby boy 

will one day rule the nations? 
Did you know, that your baby boy 

is Heaven's perfect Lamb? 
This sleeping Child you're holding 

is the Great I AM ! 
 

Nederlandse vertaling: 
 

1. Maria, wist je dat jouw kind eens over water zou lopen? 
Dat Hij onze zonen en dochters zou bevrijden? 

Dat Hij is gekomen om jou nieuw te maken? 
Dit kind waar jij voor zorgde, zal binnenkort voor jou zorgen.  
 

2. Maria, wist je dat jouw kind een blinde weer zou laten zien? 

Dat de storm door Zijn hand stil zou vallen? 
Dat Hij heeft gelopen waar engelen hebben gelopen? 

Dat je, toen je een kus op Zijn gezicht gaf, je God hebt gekust? 
Wist je dat, Maria? 
 

Brug: De blinden zullen zien, de doven zullen horen 

en de doden zullen weer leven. 

De lammen zullen lopen en de stommen 
zullen spreken en het Lam prijzen. 

 

3. Maria, wist je dat jouw kind de Heer is van de Schepping? 

Dat Hij op een dag zal regeren over alle landen? 
Dat Hij het uitverkoren Lam is uit de hemel? 

Dit slapende kind dat jij vasthoudt is de grote IK BEN! 
 

Woorden van welkom 
 

Licht voor wie we missen   Emily en Anne-Marie 
 

We zingen Evangelische Liedbundel 454 : 1 t/m 3 
 

 
 

2. Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet, 
of het helder licht geeft of ook bijna niet. 

Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn, 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 
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3. Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is, 
overal op aarde zond’ en droefenis. 

Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn, 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 

 
Openingsgebed 

 

De Bijbel gaat open 
 

We lezen uit de Bijbel in Gewone Taal  lectrice Mariska Heijenk 
Genesis 1 : 1 – 5 / 24 – 27 / 31 en Genesis 2 : 1 – 4    
 

1In het begin maakte God de hemel en de aarde. 2De aarde was leeg en 

verlaten. Overal was water, en alles was donker. En er waaide een 
hevige wind over het water. 
 

3Op de eerste dag zei God: ‘Er moet licht komen.’ En er kwam licht. 4God 

zag hoe mooi het licht was. Hij scheidde het licht en het donker. 5Het 
licht noemde hij ‘dag’ en het donker noemde hij ‘nacht’. Toen werd het 

avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag. 
 

24Op de zesde dag zei God: ‘Op het land moeten allerlei dieren komen: 
wilde en tamme dieren, en heel kleine dieren.’ En zo gebeurde het. 25God 

maakte de dieren, alle wilde en tamme dieren en alle kleine dieren. 
 
 

Ja, God maakte ook de ezels, waar jij Emily zo van houdt! 
En God zag hoe mooi het was. 
 
 

26God zei: ‘Nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij lijken. Ze zullen 
de baas zijn over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. En ook 

over het vee, over alle kleine dieren en over de hele aarde.’ 27Toen 
maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem leken. Hij 

maakte ze als man en als vrouw. 
 

31God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het heel mooi was.  
Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag. 
 

 1Zo werden de hemel en de aarde gemaakt, en alle prachtige dingen die 

daarbij horen. 2Op de zevende dag was God klaar met zijn werk. Toen 
rustte hij uit. 3God zegende de zevende dag. Hij maakte van die dag een 

bijzondere dag. Want op die dag was hij klaar met de schepping en 

rustte hij uit van al zijn werk. 
 

4Dat is het verhaal van de schepping van de hemel en de aarde. Zo zijn 
de hemel en de aarde ontstaan. 

 
We lezen uit de Biebel in t Grunnegers moeder Anne-Marie van Houten 

Ester (Grieks)  C1 : 12 – 30 
 

12Keunegin Ester zöchte, doodsbenaauwd, heur touvlocht bie de Heer. 
13Ze trok heur stoatsieklaaier oet en dee n raauwklaid aan, en in stee dat 

ze kop mit kostboare roek besprenkelde, streude ze der aask en stof op. 
Ze besteedde gain enkele aandacht aan heur liggoam, en doar ze aans n 

overvloud van sieroaden druig, luit ze nou t hoar hangen, haildaal in 
toeze. 14Zo beedde ze aan de Heer, de God van Israël: 
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"Mien Heer, ie dij as ainegste ons keunenk binnen, help mie nou ik ter 

allenneg veurstoa en aans gain helper heb as ie, 15want ik goa mien 
levent op t spul zetten. 16Van mien geboorte òf aan heb ik in stam doar 

ik oet votkom, aaid zeggen heurd dat ie, Heer, oet ale volken Israël 
kozen hebben om veur aaid joen aigen volk te wezen… 
 

17Mor wie hebben tegen joe zundegd en ie hebben ons oetleverd aan ons 

vijanden, 18omreden wie hebben heur goden vereerd… 
 

19En nou binnen ze nog nait tevreden mit ons bittere sloavernij, nee, nou 

hebben ze heur ofgoden mit n aid beloofd 20t volk dat joe touheurt, oet 
te reuden, om tegen te goan dat joen belofte oetkomt… 
 

22Geef joen scepter nait aan heur dij èns nait bestoan, loat nait tou dat 

ons vijanden smoadelk lagen om ons ondergang. Loat heur plannen op 
heur aigen kop deelkommen en stel man dij t aal aansteukeld het aan 

koak. 23Denk om ons, Heer, loat zain doar ie binnen in dizze tied van 
nood. En geef mie moud, keunenk van goden, hoogste in macht. 
 

24Leg mie de goie woorden in mond as ik tegenover laiw stoa. Breng hom 

op aander gedachten dat e man dij stried tegen ons aanbonden het, 
hoaten gaait, zodat hai en zien pazzipanten te gronde goan. 25Kom 

tussenbaaident en red ons. Help mie nou ik ter allenneg veurstoa en 
aans gain helper heb as ie, Heer. 
 

t Is joe aalmoal bekend, 26ie waiten dat t eerbetoon van dij lu zunder wet 
of gezag mie haildaal niks weerd is en dat ik ter n ofgries van heb t bèr 

te dailen mit ain dij nait besneden is of om t even mit elke vremde. 27Ie 
waiten dat ik nait aans kin en dat ik n ofgries heb van t taiken van mien 

weerdeghaid dat ik om kop heb op doagen dat ik in t openboar 
verschien. Ik waalg der van as van voele vraauwlulappen en dag en deur 

droag ik t nooit. 
 

28Joen maaidje het nooit mitdoan aan n etensmoal mit Haman, of n feest 
van keunenk mit heur aanwezeghaid eer aandoan en wienovvers het ze 

nooit aanwèst. 29Van dag òf aan dat mien levent aans wer, heb ik gain 
vreugde kend, nait aans as in joe, Heer, God van Abraham. 
 

30Aalmachtege God, luster noar wèl joe in wanhoop aanroupen, red ons 

van dij misdoadegers, en verlös mie oet mien benaauwdens." 
 

NBV-vertaling: 
 

12Koningin Ester zocht, in doodsnood, haar toevlucht bij de Heer. 13Ze 

trok haar staatsiegewaad uit en hulde zich in een rouwkleed, en in plaats 
van haar hoofd met kostbare parfums te besprenkelen, wierp ze er stof 

en vuil over. Ze besteedde geen enkele aandacht aan haar lichaam, en 
waar ze anders een weelde aan sieraden droeg, hing nu haar verwarde 

haar. 14Zo bad ze tot de Heer, de God van Israël. 
 

 ‘Mijn Heer, u die als enige onze koning bent, help mij, nu ik alleen sta 
en geen andere helper heb dan u, 15want ik ga mijn leven op het spel 

zetten. 16Vanaf mijn geboorte heb ik in de stam waaruit ik voortkom 
horen vertellen dat u, Heer, uit alle volken Israël gekozen hebt om voor 

altijd uw eigen volk te zijn… 
 

17Wij hebben tegen u gezondigd en u hebt ons uitgeleverd aan onze 
vijanden, 18omdat wij hun goden hebben vereerd… 
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19Maar nu is onze bittere slavernij hun niet meer genoeg, nu hebben ze 

hun afgoden plechtig gezworen 20het volk dat u toebehoort uit te roeien, 
om te verhinderen dat uw belofte uitkomt… 
 

22Geef uw scepter niet prijs aan wie niet eens bestaan, laat niet toe dat 

onze vijanden smadelijk om onze ondergang lachen, maar laat hun 
plannen zich tegen hen keren, en stel de aanstoker van dit alles in het 

openbaar terecht. 23Vergeet ons niet, Heer, openbaar u in deze tijd van 

nood. En schenk mij moed, koning van de goden, hoogste in macht.  
 

24Leg mij de juiste woorden in de mond als ik tegenover de leeuw sta, en 
laat hem de man die de strijd met ons heeft aangebonden gaan haten, 

zodat hij en zijn medestanders te gronde gaan. 25Grijp in en red ons, en 
help mij, nu ik alleen sta en geen andere helper heb dan u, Heer. 
 

Alles is u bekend, 26u weet dat ik geen enkele waarde hecht aan het 

eerbetoon van de wettelozen en dat ik het verafschuw het bed te delen 
met een onbesnedene of met welke vreemdeling ook. 27U weet dat ik niet 

anders kan en dat ik het teken van mijn waardigheid, dat ik om mijn 
hoofd draag op de dagen dat ik in het openbaar verschijn, verafschuw. Ik 

walg ervan als van een menstruatiedoek, en op dagen dat ik rust heb 
draag ik het niet. 
 

28Uw dienares heeft nooit deelgenomen aan een maaltijd bij Haman of 

een drinkgelag van de koning met haar aanwezigheid vereerd of van de 

wijnoffers gedronken. 29Vanaf de dag dat mijn leven veranderde heb ik 
geen vreugde gekend, behalve in u, Heer, God van Abraham.  
 

30Almachtige God, luister naar wie u in wanhoop aanroepen, red ons van 

die misdadigers, en bevrijd mij van mijn angst.’ 
 

 
Korte overdenking 

 
We zingen – in canon – Hemelhoog 338 
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Presentatie van de geloofsleerling 

 
Gebed bij water en vuur 

 
We zingen Psalm 139 : 1 + 7 
 

  
 

7.  Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
mij met uw vingers aangeraakt, 

met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 

mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 

 
Belijdenis 
 

Doop en handoplegging 
 

Come, thou Fount of every blessing   Audrey 
 

Come, thou Fount of every blessing, 

tune my heart to sing thy grace; 
streams of mercy, never ceasing, 

call for songs of loudest praise. 
Teach me some melodious sonnet, 

sung by flaming tongues above. 
Praise the mount! I'm fixed upon it, 

mount of thy redeeming love. 
 

Here I raise my Ebenezer; 
here by thy great help I’ve come; 

and I hope, by thy good pleasure, 
safely to arrive at home. 

Jesus sought me when a stranger, 

wandering from the fold of God; 
He, to rescue me from danger, 

interposed His precious blood. 
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O to grace how great a debtor 

daily I'm constrained to be! 
Let thy goodness, like a fetter, 

bind my wandering heart to thee. 
Prone to wander, Lord, I feel it, 

prone to leave the God I love; 
here's my heart, O take and seal it, 

seal it for thy courts above. 

 
Nederlandse vertaling: 
 

Kom, Gij Bron van elke zegen, 

stem mijn hart om uw genade te bezingen. 
Stromen van barmhartigheid, die nooit ophouden, 

vragen om liederen van de luidste lofprijzing. 
Leer mij een welluidend lied, 

gezongen door vurige tongen hierboven. 
Prijs de berg! O, laat mij daarop vaststaan, 

berg van Gods onveranderlijke liefde. 
 

Hier richt ik mijn Eben-Haëzer op; 
hier ben ik door uw grote hulp gekomen; 

en ik hoop, door uw welbehagen, 

eenmaal veilig thuis te komen. 
Jezus zocht me toen ik als vreemdeling 

afdwaalde van Gods kudde. 
Om mij te redden van gevaar 

bemiddelde Hij met Zijn dierbaar bloed. 
 

O, wat geeft mij elke dag reden te over 
om een schuldenaar te zijn aan vrije genade! 

Laat Uw goedheid als een keten 
mijn dwaalziek hart binden aan U. 

Geneigd tot dwalen, Heer, ik voel het, 
geneigd de God die ik liefheb te verlaten; 

hier is mijn hart, neem en verzegel het, 
verzegel het vanuit u w hemelhof hierboven! 

 
Aanbieding kaars, kraal, kaart en boekje 

ouderling van dienst Jannemiek Goedhart 
 

De ouderling ontsteekt de kaars aan de Paaskaars en geeft deze 

aan de geloofsleerling met de woorden: ‘Het licht van Christus’. 
Aansluitend geeft zij ook de doopkraal, de kaart(en) en het boekje. 
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Verwelkoming     Allen gaan staan. 
 

Ouderling: Gemeente van Christus, we hebben zojuist het ‘ja’ gehoord: 

het ‘ja’ van God tegen ons mensen, 
het ‘ja’ van Emily tegen God en zijn gemeente. 

Willen jullie ook ‘ja’ zeggen tegen God door van Christus te 
getuigen, helder en eenvoudig, zodat een kind het kan begrijpen? 

En willen jullie ‘ja’ zeggen tegen Emily 

door rondom haar een gemeenschap te vormen 
waarin geloof, hoop en liefde te proeven zijn? 
 

   ALLEN: JA, DAT WILLEN WIJ. 

 
We zingen Psalm 139 : 9 + 14 
 

9. Gij zijt mij overal nabij, 

uw ogen waken over mij 
van toen ik vormloos ben ontstaan. 

Gij wist hoe het zou verder gaan. 
Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 

wat eens mijn levensweg zou wezen. 
 

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 

Toets mij of niet een weg in mij 

mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 

en leid mij op de weg ten leven. 
 

Afsluitend gebed met gezongen intentie   (refrein Hemelhoog 417) 
 

 Iedere intentie besluiten we zingend met: 
 

Vg. Zo bidden en zingen wij: 
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Onze Vader 
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 

uw Naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht 

en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Mededelingen 

 
We zingen – als slotlied – Lied 416 : 1, 2 + 4 
 

 

 

 
 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Uitzending en zegen 
 

     ALLEN: (gezongen)    AMEN, AMEN, AMEN. 
 

Pianospel 


