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Thema Het eerste woord van het gebed (Pnr.1229)  Lukas 11: 1-13 
Uitgesproken 29 juli 2007 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Herma Kanis  
Muzikale begeleiding Henk Kamphof 
 
U luistert naar: een opname van 29 juli 2007 in het Open Hof te Kampen 
 
Orde van de dienst: 
 
 
Zingen Psalm 42: 1 en 3 

Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 
Hart onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Lukas 11: 13 

13 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede 
gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan 
niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’ 
 

Zingen Lied 334: 1, 2 en 3 
1. Here Jezus, wij zijn nu 
in het heiligdom verschenen, 
met ons kind gaan wij tot U 
wil uw zegen ons verlenen 
waar de roepstem wordt vernomen: 
laat de kindren tot Mij komen. 
 
2. Laat dit woord dan allermeest 
helder klinken in onz' oren: 
wie door water en door Geest 
niet als kind werd nieuwgeboren 
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wordt door U niet aangenomen, 
kan in 't rijk van God niet komen. 
3. Niemand, die ons helpen kan, 
niemand kan ons kind beschermen. 
Wie zijn wij? Neem Gij het dan, 
draag het in uw groot erbarmen. 
Dat het vroeg U in dit leven 
ja voorgoed zijn hart mag geven. 

 
Dooponderricht 
 
Zingen Psalm 105: 3  

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

Gebed 
 
Doopvragen 
 
Zingen  Jouw leven staat aan het begin 

1. Jouw leven staat aan het begin  
het heeft nog geen herinnering 
het is zo weerloos en zo klein 
je weet nog niet hoe het zal zijn. 
O Heer bevestig ons bestaan  
Noem ons bij onze naam 
 
2. Jij weet nog niet wat leven is 
wat liefde is en wat gemis 
jij weet nog niet van nee en ja 
van ondergang en gloria  
O Heer bevestig ons bestaan  
Noem ons bij onze naam 
 
3. Jij huilt nog van verwondering 
maar jij hoort hier, in onze kring 
het water wacht, die diepe zee 
geeft jou een taal, een teken mee.  
O Heer bevestig ons bestaan  
Noem ons bij onze naam 
 
4. Dit teken is een heilgeheim: 
God wil met jou verbonden zijn. 
Hij is nabij, waar jij ook bent, 
omdat Hij jou bij name kent.  
O Heer bevestig ons bestaan  
Noem ons bij onze naam 
 
5. Zo komt jouw leven aan het licht 
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht. 
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Gods adem heeft jou aangeraakt 
en jou tot bondgenoot gemaakt.  
O Heer bevestig ons bestaan  
Noem ons bij onze naam 

 
Gedicht van Marian Straus voorgedragen door Barbara Stegerman 
 
Zingen Weer een kraal aan de ketting van de Heer/ Rijgen, rijgen er 
 komen er steeds meer 

 Weer een zusje voor de kinderen van Jezus / Weer een kraal aan 
 de ketting van de Heer 

 
Doop van Sophie van Stegerman 
 
Zingen Psalm 87: 3 en 4 

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

 
Dankgebed  
 
Gebed  om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Lukas11: 1- 13 

1 Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd 
had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, 
zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2 Hij zei 
tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:  
“Vader,laat uw naam geheiligd worden  
en laat uw koninkrijk komen.  
3 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.  
4 Vergeef ons onze zonden,  
want ook wijzelf vergeven iedereen  
die ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving.”’  
5 Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend 
heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem 
zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 6 want een vriend van me is 
na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te 
zetten.” 7 En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val 
me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al 
naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” 8 Ik 
zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze 
vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo 
onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig 
heeft. 9 Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, 
zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 
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10 Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie 
klopt zal worden opengedaan. 11 Welke vader onder jullie zou zijn 
kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang 
geven? 12 Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13 Als 
jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven 
schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de 
heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’ 

 
Zingen Lied 349: 

O Vader, trek het lot U aan 
van allen die door U bestaan. 
Gij die geen stenen geeft voor brood, 
wees met uw kinderen in nood; 
en stil, God die rechtvaardig zijt, 
de honger naar gerechtigheid. 
 
O Vader, trek het leed U aan 
van allen die met ons bestaan. 
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood, 
doe ons hun broeders zijn in nood, 
opdat zij weten, wie Gij zijt: 
de God van hun gerechtigheid. 

 
Preek 
 
Zingen Lied 403 
 1. Wat mijn God wil, geschied' altijd, 

zijn wil is steeds de beste. 
Hij is altijd tot hulp bereid, 
Hij blijft mijn sterke veste. 
Hij helpt uit nood, 
de trouwe God, 
Hij troost mij bovenmate. 
Wie God vertrouwt, 
vast op Hem bouwt, 
die zal Hij nooit verlaten. 
 
2. God is mijn troost en toeverlaat, 
Hij is mijn hoop, mijn leven. 
Al wat Hij wil, hoe het ook gaat, 
ik zal het niet weerstreven. 
Die mij altijd 
vertroost en leidt 
die elke haar geteld heeft. 
Die van nabij 
zolang reeds mij 
in liefde vergezeld heeft. 
 
3. Wanneer ik zondaar sterven moet, 
en heengaan uit dit leven, 
vertrouw ik Hem, Hij maakt het goed, 
ik kan het overgeven. 
Ja ik beveel 
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mij Hem geheel 
die met mij is begonnen. 
Die mij geleidt 
door dood en strijd, 
Hij heeft al overwonnen. 
 
4. Nog een ding wil ik vragen Heer, 
ik vraag het vol vertrouwen: 
wanneer de boze gaat te keer, 
laat mij uw hulp aanschouwen, 
dat ik niet val 
maar leven zal. 
Gij zult mij niet beschamen. 
Dat is uw eer 
o trouwe Heer. 
Dus zeg ik vrolijk: Amen 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 427: 1, 2 en 7 

1. Beveel gerust uw wegen, 
Al wat u 't harte deert, 
der trouwe hoed' en zegen 
van Hem, die 't al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan. 
 
2. De Heer moet gij vertrouwen, 
begeert gij de uitkomst goed, 
op Hem uw hope bouwen, 
zal slagen wat gij doet. 
Door geen bekommeringen, 
geen klagen en geen pijn 
laat God zich iets ontwringen: 
Hij wil gebeden zijn. 
 
7. Maar blijft gij met vertrouwen 
naar God zien in de nacht; 
dan doet Hij u aanschouwen 
wat gij het minst verwacht. 
Eens zal Hij u bevrijden 
ook van de zwaarste last, 
houd moedig bij het strijden 
aan zijn beloften vast 

 
Zegen 


