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Thema Het begin van onze hoop (Pnr.1622) Lucas 20: 34-38 
Uitgesproken 17 november 2019 10.00 uur  in het Open Hof te Kampen 
 
Liederen komen uit de Evangelische Liedbundel (ELB) en het Nieuwe Liedboek 
2013 (NLB) 
 
Orde van de dienst: 
 
VOORBEREIDING 
 
Tot stilte komen 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied Psalm 121: 1 en 2  

1 Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 
 
2 Uw wankle voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Inleiding 
 
Verootmoediging 
 
Zingen NLB 836: 1 LB’73 Gezang 463  

1 O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 

 
Genadeverkondiging 
 
Zingen NLB 836: 4 

4 Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 

 
Levensles 
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Zingen NLB 836: 2 

2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 
Kindermoment 
 
Zingen ELB 40: 1, 2 en 6  

In het begin lag de aarde verloren, 
in het begin in de duisternis. 
God sprak Zijn woord en het licht werd geboren, 
't licht dat vandaag onze dag nog is. 
 
In het begin zijn de wolken en luchten, 
in het begin is de hemel ontstaan. 
God sprak Zijn woord en de wateren vluchtten: 
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan. 
 
In het begin riep God mensen tot leven, 
in het begin was het woord in hun mond. 
Wat was het goed om op aarde te leven, 
wat was God blij dat de wereld bestond 

 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Schriftlezingen Lucas 20:34-38; Genesis 18:9-15; Romeinen 4:17-19 
 
Zingen NLB 339a, U komt de lof toe, U het gezang…. 
 
Preek 
 
Zingen NLB 803: 1, 3 en 6 LB’73 Gezang 3 

1 Uit Oer is hij getogen, 
aartsvader Abraham, 
om voortaan te geloven 
in 't land van Kanaän, 
om voortaan als een blinde 
te zien een donker licht, 
om voortaan helderziende 
te zijn op God gericht. 
 
3 Uit Abraham geboren 
die zo gezworven heeft 
is, wie om God te horen 
gestorven is en leeft: 
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het volk van de profeten, 
de stam van het verbond, 
het volk dat hier beneden 
de stem van God verstond. 

 
6 En allen die geloven 
zijn Abrahams geslacht, 
geboren uit den hoge, 
getogen uit de nacht. 
De stad die zij verbeiden  
die staat in wit en goud 
aan 't einde van de tijden 
voor iedereen gebouwd. 

 
DIENST VAN DE DANKZEGGING 
 
Diakonale voorbede…. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’ 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Zingen NLB 728 LB ’73 Gezang 103  

1 De heiligen, ons voorgegaan, 
hebben hier niets verworven, 
maar zijn aan ’t einde van hun baan 
als vreemdeling gestorven. 
Maar zij geloofden dat Gods hand 
die hen tot daar geleid had 
in ’t beter, hemels vaderland 
een stad voor hen bereid had. 
Geprezen zij zijn naam! 
Hij deed hen veilig gaan! 
Komt, zingen wij tesaam 
met alle heiligen! 
  
2 Zij trokken uit als Abraham, 
door God de Heer geroepen 
zonder te weten waar hij kwam, 
om ’t land van God te zoeken. 
Zij zijn gestorven in zijn naam 
en hebben niets geweten 
dan dat Hij had gezegd: Ik schaam 
mij niet uw God te heten. 
Geprezen zij zijn naam! 
Hij deed hen veilig gaan! 
Komt, zingen wij tesaam 
met alle heiligen! 
  
3 Die van de aarde vrijgekocht 
nu rusten van hun werken, 
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zij spreken en getuigen nog 
om ons geloof te sterken, 
dat wij omgeven door de wolk 
de weg ten einde lopen, 
een met het heilig trekkend volk 
in liefde en in hope. 
Geprezen zij zijn naam! 
Hij doet ons veilig gaan! 
Komt, zingen wij tesaam 
met alle heiligen! 

 
Zegen 
 
Gezongen ‘Amen’ 


