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Thema Micah-challenge (Pnr. 1357)  Micha 7:1-7 
Uitgesproken 19 december 2010 in het Open Hof te Kampen 
 
Kerkelijk jaar: 4e zondag van Advent 
 Zondag Rorate Coeli: Dauwt, hemelen, van boven 
 

‘Hemel, laat gerechtigheid neerregenen uit de wolken, 
en laat de aarde zich openen en  
ook het recht doen ontspruiten.’ (Jesaja 45:8a) 

 
Synagogaal jaar: 12 Tewet  

 Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge het slot van 
 Genesis (47:28 – 50:26; parasja Wajechi). 

 
U luistert naar: een opname van 19 december 2010 om 10.00 uur. In deze 
dienst wordt de doop bediend. 
 
Orde van de dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Lied 117: 1 

Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, 
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Aanvangstekst Micha7: 7 

7 Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God 
die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.  

 
 

Zingen Lied 120: 1 en 2 
1. Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
Wie is het, die hier binnenrijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld 't leven weer. 
Juicht blijde, zingt uw God ter eer, 
looft Hem, die sterk van daad 
de deuren binnengaat. 
 
2. Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
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zachtmoedigheid zijn metgezel. 
Hij draagt een kroon van heiligheid, 
een scepter van barmhartigheid. 
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
juicht, nu die Heiland ons verschijnt; 
door Hem geschiedt Gods raad, 
zijn heerschappij bestaat! 

 
Doopondericht 
 
Gebed 
 
Zingen Psalm 105: 3 (terwijl de dopelingen worden binnengebracht) 

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 
 
De kralen van Roos, Micha, Suleen en Noortje worden aan de doopketting 
geregen 
 
Zingen Wij vieren feest vandaag, hier in het Open Hof, 

want er wordt weer gedoopt! Wij zingen tot Gods lof. 
Wij openen het snoer en rijgen dan een kraal: 
jij hoort er nu ook bij, ja bij ons allemaal! 

 
Doopvragen  
 
 ‘opdat de ouders en hun kinderen zich ook gedragen zullen weten 
door het  
 geloof van heel de gemeente zingen we het klein apostolicum’ 
 
Zingen Tussentijds: 96 

 
Wij geloven één voor één en ook samen: 
De Heer is God en anders geen. Amen, amen. 
 
Wij geloven in de naam Jezus Christus, 
gestorven en weer opgestaan, Hallelujah! 
 
Wij geloven dat de Geest ook nog heden 
de wereld en onszelf geneest. Vrede, vrede 

 
Bediening van de Heilige Doop aan: 

Roos Anna van Hamersveld,  
Micha Oostendorp,  
Suleen Penninkhof 
Norah Anne Margriet Visser  
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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 dopelingen worden weggebracht 
 
Zingen Projectlied Micha 
 

Wat doet dit volk toch slecht en raar als dorens, stekels, 
prikkelbaar. 
De beste is nog erger dan zo’n struik je prikken kan. 
Maar God vergeeft en hij bevrijdt. Hij gunt ons weer een nieuwe 
tijd. 
Zoals hij zei in Kanaän: ’t Verbond met Abraham! 

 
Micha-project met de kinderen 
 
Schriftlezing Micha 7: 1-7, 18-20 

1 Ongelukkige die ik ben, het is als bij de late oogst, als bij de 
laatste pluk: geen volle druiventros meer om te eten, geen vroege 
vijg meer, waarnaar ik smacht. 2 Zij die trouw waren zijn 
verdwenen uit het land, niemand is nog rechtschapen. Allen zijn 
op bloed belust, iedereen belaagt zijn naaste. 3 Ze bekwamen zich 
in het kwaad: alleen voor geld stellen leiders een onderzoek in, 
rechters spreken recht tegen betaling, hooggeplaatsten zeggen 
wat hun het beste uitkomt, en zo houden zij het recht op afstand. 
4 De deugdzaamste van hen is als een doornstruik, de oprechtste 
is erger dan een stekelhaag. De dag van straf, door uw wachters 
aangekondigd, is gekomen, en het volk is in beroering! 5 Geloof je 
naaste niet, vertrouw je vriend niet, let op je woorden, ook bij wie 
er in je armen ligt. 6 De zoon veracht zijn vader, de dochter verzet 
zich tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar 
schoonmoeder, en huisgenoten blijken vijanden.  
7 Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God 
die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.  

 
18 Wie is een God als u,  
die schuld vergeeft  
en aan zonde voorbijgaat?  
U blijft niet woedend  
op wie er van uw volk nog over zijn;  
liever toont u hun uw trouw.  
19 Opnieuw zult u zich over ons ontfermen  
en al onze zonden tenietdoen.  
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Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.  
20 U bewijst Jakob uw trouw  
en Abraham uw goedheid,  
zoals u gezworen hebt aan onze voorouders,  
in de dagen van weleer.  

 
 
Schriftlezing Romeinen 1: 1-7 

1 Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en 
uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, 2 dat al bij 
monde van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd: 3 het 
evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het 
nageslacht van David, 4 aangewezen als Zoon van God en door de 
heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze 
Heer, opstond uit de dood. 5 Hij heeft mij de genade geschonken 
apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken 
gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen – 6 ook aan u, die 
geroepen bent door Jezus Christus. 7 Aan allen in Rome, geliefden 
van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede 
van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.  

 
Zingen Geroepen om te zingen: 61 

God vol vergeven, wees ons genadig: 
zie hoe wij leven ver van uw licht. 
God vol meedogen, zie hoe wij dwalen 
houd onze ogen op U gericht. 
 
Wij zijn vergeten op wie wij lijken, 
naar wie wij heten sinds onze doop. 
Wij zijn verloren wat wij bezaten 
sinds wij herboren leefden van hoop. 
 
U, onze morgen, houd U niet langer 
voor ons verborgen: keer bij ons weer. 
Wees in ons midden met uw genade, 
leer ons weer bidden tot U als Heer. 

 
Preek  
 
Zingen Lied 118 

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 
2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
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Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 

Diakonale voorbede wordt gevraagd voor… 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Inzameling van de gaven onder zang door Tobias Schinkel 
 

Weihnachtslied der Hirten. 
Christian Friedrich Daniel Schubart (1739-1791) 

 
Couplet 1. 

 
Schlaf wohl, du Himmelsknabe du, 
schlaf wohl, du süßes Kind, 
Dich fächeln Englein in Ruh    (fächeln=wiegen) 
mit sanftem Himmelswind. 
Wir armen Hirten singen dir ein herzigs Wiegenliedlein für: 
Schlafe, schlafe, Himmelssöhnchen, schlafe. 
 
 Couplet 2. 
 
Bald wirst du groß, dann fließt dein Blut 
von Golgatha herab. 
Ans Kreuz schlägt dich der MenschenWut, 
dann legt man dich ins Grab. 
Hab immer deine Äuglein zu; 
denn du bedarfst der süßen Ruh, 
Schlafe, schlafe, Himmelssöhnchen, schlafe. 
 
Couplet 3. 
 
So schlummert in der Mutterschoß 
noch manches Kindlein ein. 
Doch wird wird das arme Kindlein groß, 
so hat es Angst und Pein. 
O Jesulein, durch deine Huld,  
hilfs ihnen tragen mit Geduld. 
Schlafe, schlafe, Himmelssohnchen, schlafe. 

 
Zingen Lied 121: 3 en 4 

3. Gij machtigen der aarde, 
't is uit met Gods geduld, 
zo gij Hem niet aanvaarden, 
Hem niet aanbidden zult. 
Wie in hun trots en waan 
zich tegen Hem verheffen, 
die zal zijn gramschap treffen, 
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die doet Hij ondergaan. 
 
4. Gij armen en verdrukten, 
wáár gij op aarde zijt, 
gebeukten en gebukten 
in deze boze tijd, - 
houdt moed, Hij nadert al! 
Gij moogt uw Held ontvangen, 
de Vorst van uw verlangen, 
met liedren zonder tal! 
 

Zegen 
 
Orgelspel 


