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Thema Heimwee naar het paradijs (Pnr. 1346)  Ezechiël 28:11-15 
Uitgesproken 29 augustus 2010 in het Open Hof te Kampen 
 
Kerkelijk jaar 11e zondag van de zomer 

‘Hoor mij, HEER, en antwoord mij, 
red uw dienaar die op u vertrouwt. 
Wees mij genadig, HEER, 
heel de dag roep ik tot U.’  
(Psalm 86:1a, 2b-3) 

 
Synagogaal jaar 19 Elloel 

Op het leesrooster stond gisteren 
Deuteronomium 26:1-29:8 (parasja Ki Tavó) 

 
U luistert naar: een opname van 29 augustus 2010 om 10.30 uur. In deze dienst 
wordt aan Mees Gijsbertsen en Nienke Rook de Heilige Doop bediend.  
 
Ouderling van dienst Anneke van Ginkel 
Muzikale begeleiding Henk Kamphof 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 139: 8 en 7 

8. Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in 't diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 
 
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. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria Ere zij de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, als in den  
 beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
 Amen.  
 
Aanvangstekst Matthéüs 18: 10 

Ziet toe dat ge niet 
één van deze kleinen geringschat; 
want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen  
altijd het aanschijn aankijken 
van mijn Vader in de hemelen. 
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Zingen Lied 14: 1, 2 en 4 

1. De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waatren der rust. 
 
2. De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 
 
4. De Heer is mijn Herder! 
In 't hart der woestijn 
verkwikken en laven 
zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn. 

 
Dooponderricht 
 
Zingen Alles wordt nieuw 3.29: 3, 4 en 5 

Je huilt nog van verwondering, 
maar jij hoort hier, in onze kring. 
Het water wacht, die diepe zee 
geeft jou een taal, een teken mee.  
Refrein 

O Heer, bevestig ons bestaan. 
Noem ons bij onze naam. 

 
Dat teken is een heilgeheim: 
God wil met jou verbonden zijn. 
Hij is nabij waar jij ook bent, 
Omdat Hij je bij name kent. 
 Refrein 

O Heer, bevestig ons bestaan. 
Noem ons bij onze naam. 

 
Zo komt jouw leven aan het licht, 
Zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht. 
Gods adem heeft je aangeraakt 
En jou tot bondgenoot gemaakt.  
Refrein  

O Heer, bevestig ons bestaan. 
Noem ons bij onze naam. 

 
Gebed en doopvragen 
 
De dopelingen worden binnen gebracht 
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Zingen Psalm 105: 3 

3. God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 

 
De kleinste kinderen van de nevendienst komen naar voren 
 
Zingen Het kralenlied 

Weer een kraal aan de ketting van de Heer! 
Rijgen, rijgen, er komen er nog meer. 
Weer een zusje voor de kinderen van Jezus, 
weer een kraal aan de ketting van de Heer! 
 
Weer een kraal aan de ketting van de Heer! 
Rijgen, rijgen, er komen er nog meer. 
Weer een broertje voor de kinderen van Jezus, 
weer een kraal aan de ketting van de Heer! 

 
Bediening van de Heilige Doop aan Mees Emmanuel Gijsbertsen en Nienke Rook 
 
Zingen Psalm 87: 3 en 4 

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dragen. 
 
4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: `In U zijn al onze fonteinen'. 
 

Gebed 
 
De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
De dopelingen worden weggebracht 
 
Schriftlezing Matthéüs 18: 10 

Ziet toe dat ge niet 
één van deze kleinen geringschat; 
want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen  
altijd het aanschijn aankijken 
van mijn Vader in de hemelen. 
 

Schriftlezing Psalm 139: 13-16 
13. Ja gij, gij hebt geschápen mijn níeren,  
mij gewéven  
in de schóot van mijn móeder. 
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14. Ik dank u,  
dat ik ontzagwekkend wonderbaarlijk ben geschapen, 
uw dáden zijn wónderen!-  
mijn ziel 
beséft dat bóvenmáte! 
15. Mijn gebeente was niet verholen 
voor u die mij in het verbórgene máakte,  
ik werd gevlochten  
in het óndersté der áarde. 
16. Mij, vormeloos nog, zagen uw ogen: 
op uw boekrol zijn ze alle geschreven, 
dagen die wérden gevórmd,  
toen nog géen van hén er wás. 

 
Schriftlezing Ezechiël 28: 11-15 

11. Dan geschiedt het woord van de Ene 
tot mij en zegt 
12. mensenzoon, 
hef een klaagzang aan 
over de koning van Tsor,- 
en zeg tot hem: 
zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene: 
jij, verzegeling van volmaaktheid, 
vervuld van wijsheid  
   en volmaakt in schoonheid,- 
13. in Eden, de tuin van God, ben je geweest: 
met allerlei kostbaar gesteente 
om je mee te bedekken: 
bloedrobijn, topaas 
en diamant, 
turkoois, beril en jaspis, 
saffier, smaragd 
en emerald; 
bewerkt goud was je sieraad 
waarin je was getooid, 
op de dag dat jij werd geschapen 
waren zij gereed; 
14. als een cheroev 
met een zalving die overdekt,- 
had ik jou gegeven; 
op de heilige berg van God ben je geweest, 
te midden van stenen van vuur 
wandelde jij; 
15. volkomen was jij op al je wegen 
sinds de dag dat je werd geschapen,- 
totdat er bij jou oneerlijkheid  
   werd gevonden 

 
Zingen Lied 167: 1 en 3 

1. Heer Jezus, licht der wereld 
en schat der zaligheid, 
wij komen U ter ere, 
hier door uw Geest geleid, 
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tezamen in uw tempel, 
opdat ook wij misschien 
naar Simeons exempel 
U zouden mogen zien. 
 
3. Wees in ons leven luister 
en licht in onze pijn, 
en in ons kruis en duister 
de milde zonneschijn, 
voor 't aarzlend hart een leider, 
een vuur van heinde en ver, 
voor zieken een bevrijder, 
voor stervenden een ster.  

 
Preek 
 
Stilte voor bezinning 
 
Zingen Lied 380: 4, 5, 6 en 7 

4. Wie van zich afziet naar God toe, 
loopt in het licht en wordt niet moe. 
Het schijnsel van de hemel gaat 
over de dag van vroeg tot laat. 
 
5. Houd dan de hemel in het oog, 
maar hef uw hart niet al te hoog; 
op aarde hier, op aarde thans 
ziet gij een bovenaardse glans. 
 
6. De kalme gang, de kleine taak, 
zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 
Onszelf verliezen in 't gebod 
brengt daaglijks nader ons tot God. 
 
7. Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid 
voor licht en vreed' in eeuwigheid! 
En dat ons leven iedre dag 
als ons gebed U loven mag. 

 
Diakonale voorbede wordt gevraagd voor… 
 
Dankgebed en voorbede  
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 477 

1. Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
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aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods woning zijn. Halleluja! 

 
Zegen 


