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Thema Hebreeuws tempelmozaïek  (Pnr.1228)  Johannes 14: 23 
Uitgesproken 10 juni 2007 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Keimpe Dokter  
Muzikale begeleiding Henk Kamphof 
Met medewerking van het projectkinderkoor o.l.v. Willemien van Ittersum 
 
U luistert naar : een opname van 10 juni 2007 in het Open Hof te Kampen. 
 
Orde van de dienst: 
 
Kinderkoor Vandaag is een nieuwe dag. 

Vandaag is een nieuwe dag 
die ik beginnen mag 
en ik ben klaar voor de start 
vandaag is een nieuwe dag 
die ik beginnen mag 
met een lied in mijn hart 
Dit is de dag gemaakt door God 
kom zing en dans, wees blij 
dit is de dag gemaakt door God 
kom op! doe mee met mij  
met mij! 

 
Zingen Ik ben graag in uw huis o God  
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Johannes 14: 23 

Als iemand mij liefheeft zal hij mijn woord bewaren en mijn vader 
zal hem liefhebben en wij zullen tot hem komen en een blijvende 
woning bij hem maken 

  
Zingen Lied 322 
 1. Hoor Gij ons aan! 

Wij heffen onze handen, 
kom Gij tot ons, neem onze offeranden, 
waarmee wij dankbaar voor U staan. 
 
2. Uw oog aanschouwt 
ons hier met onze schatten. 
Woont Gij, wie zelfs de heemlen niet bevatten, 
toch in een huis door ons gebouwd? 
 
3. Gij ziet en hoort 
wat onze mond wil spreken, 
het is een staamlend, ontoereikend teken, 
een zwak en machtloos mensenwoord 
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4. In stil ontzag 
zijn wij voor U getreden. 
Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden, 
waak met uw ogen nacht en dag! 
 
5. Gij spreekt ons aan, 
Ge hebt de mens verkoren: 
aan deze plaats doet Gij uw woorden horen, 
hier zijt Gij, want hier woont uw naam. 
 
6. O, antwoord Gij, 
als wij tezamen bidden, 
daal neder uit uw hoogte in ons midden! 
In uw vergeving wonen wij. 

 
Gebed  van verootmoediging 
Zingen Psalm 84: 1 

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

 
Genade verkondiging gelezen uit de Naardense Bijbel Psalm 84: 6-8 

6 Zalig een mens wiens krácht is in ú,*  
pélgrimswegen  
zijn ín hun hárt!  
7 Doorkruisen zij het dal van de traan-den, 
 zij máken het tot een fontéin,- * 
ook hult het in zégeningen  
de éerste régen.  
8 Van kracht tot krácht gaan zij vóort,*  
zullen de God der góden zíen op Síon! 

 
Zingen Psalm 84: 2 

2. Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn Koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 

 
Levenslessen Psalm 33: 1 -12 (Naardense Bijbel) 

1 Rechtvaardigen, júbelt om de ÉNE,* 
voorde opréchten 
is lófprijs een prácht! 
2 Brengt dank aan de ÉNE bij de hárp,* 
bij de luit met-tien-snaren, 
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máakt voor hém muziek! 
3 Zingt hem een záng nooit gezóngen!-* 
op z’n schoonst moet ge spélen, 
dát het schált! 
4 Want rechtuit 
is het spréken van de ÉNE,* 
al wat hij máakt 
Getúigt van tróuw. 
5 Hij mint geréchtigheid en récht,* 
van de vriendschap van de ÉNE 
is de aarde vól. 
6 Door het woord van de ÉNE 
zijn de hémelen gemáakt,* 
door zijn mond, zijn géestesadem, 
heel hun héirschaar! 
7 Stuwend als een wal de wáteren der zée,* 
óervloeden bergend in zijn schúren, 
8 Dat ze vrezen voor de ÉNE: 
heel de áarde,* 
voor hem duchten” 
allen die zételen óp de wéreld! 
9 Want hij zéi, en het wérd,* 
hij gebóod 
en het kwám tot stánd,  
10 De ÉNE, 
hij brak het plán van de vólken, 
verijdelde 
wat mánschappén beráamden. 
11 Maar het plan van de ÉNE 
staat voor éeuwig,* 
de raadslagen van zijn hart 
van geslácht tót geslácht. 
12 Zalig is het volk welks Gód is de ÉNE,* 
de gemeente 
die híj zich úitkoos ten érfdeel! 

 
Kinderkoor  U bent bij mij en naast mij 
 God is zo groot 
 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing  Johannes 14: 23 – 28  (Naardense Bijbel) 

23 Jezus antwoordt en zegt tot hem: 
als iemand mij liefheeft  
zal hij mijn woord bewaren, 
en mijn Vader zal hem liefhebben 
en wij zullen tot hem komen 
en een blijvende woning bij hem maken; 
24 wie mij niet liefheeft  
zal mijn woord niet bewaren; 
en het woord dat ge hoort 
is niet dat van mij 
maar van hem die mij stuurt, de Vader; 
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25 dit alles heb ik tot u gesproken 
terwijl ik bij u verblijf; 
26 de gids-en-helper, de heilige Geest 
die de Vader zal sturen in mijn naam, 
die zal u in alles onderrichten 
en indachtig maken 
al wat ík u heb gezegd; 
27 vréde laat ik u na, 
míjn vrede is het die ík u geef, 
niet zoals de wereld geeft 
geef ik aan u!- 
laat uw hart niet verslagen zijn of verward; 
28 ge hebt gehoord dat ík u heb gezegd: 
ik ga heen én kom naar u toe; 
als ge me liefhadt 
zoudt ge verheugd zijn 
dat ik naar de Vader ga,  
omdat de Vader groter is dan ik; 

 
Kinderkoor “Ik moet weggaan” 
 
Schriftlezing Psalmen 119: 9 -16  (Naardense Bijbel) 

9 Bij wat houdt wie jóng is  
zijn pad schóon?-* 
door het te bewáken 
vólgens uw wóorden! 
10 Ben ik niet met heel mijn hárt 
u gaan zóeken?-* 
laat niet toe dat ik áfdwaal 
van úw gebóden! 
11 Berg ik wat gij zégt niet in mijn hárt?-* 
opdat ik  
niet zóndig tégen ú! 
12 Begroeten mag ik ú, ÉNE: gezégend!-* 
wil uw inzettingen aan mij léren! 
13 Breeduit vertéllen mijn líppen * 
alle 
réchtsregels ván uw mónd. 
14 Blij ben ik 
op de weg van úw overéenkomsten, * 
als wás ik onmételijk rijk!.  
15 Bepeinzen zal ik wat gij verórdent, * 
ik zal ácht slaan 
óp uw páden. 
16 Bij uw inzettingen zoek ik verkwikking,* 
ik zal uw woord nóoit vergéten!  

 
Zingen Psalm 119: 5 

5. Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord, 
opdat geen zonde daar kan binnendringen. 
Geprezen zijt Gij, HEER, aan ieder oord. 
Leid mij in 't licht van uw verordeningen. 
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort 
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het hoge recht van uw verbond bezingen. 
 
Preek 
 
Zingen Lied 321 

1. O Vader die uw woning sticht 
hoog in het ontoeganklijk licht, 
geef onze hand de zekerheid 
om in de ontrouw van de tijd 
een huis te bouwen dat gewaagt 
van uw geduld dat alles draagt. 
 
2. O Christus die met al ons leed 
het ware heiligdom betreedt, 
Gij, grondsteen, door Godzelf gelegd, 
van het gebouw van liefde en recht, 
bouwoffer dat aan God behaagt, 
wees fundament dat alles draagt. 
 
3. O Geest, Gij mortel van Gods kerk, 
hoe ijdel is ons metselwerk, 
hoe pover is het offer dat 
wij dragen naar de nieuwe stad, 
voeg onze harten thans tesaam, 
een heilig huis voor Christus' naam. 
 
4. O Heilige Drievuldigheid 
die eerste en die laatste zijt, 
wil ons ontmoeten van omhoog, 
laat ons feestvieren voor uw oog, 
bereid voor ons de heilge dis 
in 't huis dat U geheiligd is. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderkoor Prijst den Heer 
 Wat zou ik aan U kunnen geven want alles is al van U 
 
Zingen Lied 326: 1 en 51. Een rijke schat van wijsheid 

schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal er in aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 
5. O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
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zitten en luistren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

 
Zegen 
 
Kinderkoor Trek de wereld in en vertel het goede nieuws 


