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Kampen, Het Open Hof 
Zondag 5 oktober 2014 17.00 uur 
Schriftlezing, Hebreën 4: 14-16 | Leviticus 16: 29-34| HSV | NLB 
Leerdienst Thora en Evangelie, Grote Verzoendag 
 
Orde van dienst: 
 
Muziek 
 
Welkom & mededelingen  
 
Organist en muzikale bijdrage: Marijn de Jong 
Ouderling van dienst Gijs Jonkers 
 
Laten wij samen stil zijn 
voor het aangezicht van God 
de God van Israël 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige    
Allen: Die hemel en aarde geschapen heeft 

 
Die trouw blijft in Eeuwigheid 

Allen: niet los laat het werk van Zijn handen 
 
De Eeuwige zal met u zijn 

Allen: De Eeuwige zal u bewaren 
 
Hoor Israël, de Eeuwige is onze God, De Eeuwige is Één 

Allen: Geprezen is Zijn Naam, Ik zal bij u        , nu en altijd  
 
Liefhebben zul je de Eeuwige God 
Met heel je hart, met heel je ziel 
Met heel je verstand 
Met heel je kracht 
En je naaste zul je liefhebben als je zelf 

 
Zingen Psalm 65: 1 en 2 

1 De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
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2 Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 

 
Inleiding 
 
DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN: 
 
Gebed om Verlichting van de Heilige Geest 
 
Lezing uit het Nieuwe testament 
1e lezing Hebreën 4 : 14-16 

14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is 
doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. 
15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze 
zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. 
16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat 
wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste 
tijdstip. 

 
Zingen Gezang 770 (Gezang 41 LB’73) 

1 De Here, de heerser der aarde, 
zegt: Israël, Israël, 
eens zal u de wereld aanvaarden 
en weten, waarom Ik u spaarde. 
Dan komt, zonder stokken of zwaarden, 
men tot u: 'Het ga u wel!' 
 
2 Eens zullen de mensen het weten 
en roepen van stad tot stad: 
'De God op de Sion gezeten 
is de Enige! Laat ons vergeten 
de haat onzer twisten en veten 
en gaan wij naar Hem op pad!' 
 
3 God zegt: In het laatste der dagen, 
dan zullen, o Israël, 
de volken u vinden en vragen: 
'vergeef wie u hebben geslagen!' 
en Ik zal hen met zich doen dragen 
mijn zegen, - het ga hun wel. 
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4 Eens zullen zij één uit de joden 
aangrijpen, die in hun waan 
zich aan u vergrepen, u doodden, 
en zeggen: 'Ach, zie onze noden; 
met u is de God aller goden, 
o mens, laat ons met u gaan!' 
 
5 Eens zullen de volken u eren, 
o volk dat Ik heb gesticht; 
eens zullen die 't aardrijk regeren 
tot Mij en elkaar zich bekeren, - 
dan wordt in mijn stad, spreekt de Here, 
't verzoeningsmaal aangericht. 

 
2e lezing Leviticus 16: 29-34 

29 Dit is voor u tot een eeuwige verordening: u moet in de zevende maand, op de 
tiende dag van de maand, uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen, de ingezetene 
niet, en de vreemdeling die in uw midden verblijft, evenmin. 
30 Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al 
uw zondenwordt u voor het aangezicht van de HEERE gereinigd. 
31 Het is voor u sabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een 
eeuwige verordening. 
32 En de priester die men gezalfd en gewijd heeft om in de plaats van zijn vader 
als priester te dienen, moet de verzoening doen, als hij de linnen kleren, de heilige kleren, 
heeft aangetrokken. 
33 Zo moet hij het heilige heiligdom verzoenen. De tent van ontmoeting en het altaar moet 
hij verzoenen en hij moet voor de priesters en voor heel het volk van 
de gemeente verzoening doen. 
34 Dit is voor u tot een eeuwige verordening om voor de Israëlieten eenmaal per 
jaar verzoening te doen voor al hun zonden. En men deed zoals de HEERE Mozes geboden 
had. 

 
Zingen Psalm 79: 3, 4 en 5 

3 Het kwaad dat onze vaderen bedreven, 
reken het ons niet toe, schenk ons het leven. 
Zie onze zwakheid aan, God van genade, 
en doe verzoening over onze daden. 
O Heilige, beschaam ter wille van uw naam 
die Israël schofferen. 
Moet dan hun drieste spot zeggen: Waar is hun God? 
Waar is Hij nu, de Heer? 
 
4 Doe voor ons oog de volkeren ervaren 
dat Gij het bloed hoort roepen van de aarde. 
Die zijn gekerkerd, Heer, verneem hun klachten, 
strek uit uw arm naar wie hun vonnis wachten. 
God Israëls, zie aan de hoon U aangedaan 
door wat wij lijden moeten. 
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Zij hebben U gesmaad: vergeld het hun en laat 
hen zevenvoudig boeten. 
 
5 O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, 
wij zijn de schapen die uw roepstem horen, 
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden 
aan stille waatren en in groene weiden. 
Geslacht meldt aan geslacht uw goedheid en uw kracht, 
de grootheid van uw daden. 
Zo gaat een blinkend spoor van lof de eeuwen door. 
Wij prijzen uw genade. 

 
Verkondiging 
 
Dankgebed 
 
Voorbeden aangedragen door de diakonie 
 
Inzameling gaven 
 
Zingen Gezang 756 (Gezang 294 LB’73) 

1 Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 
 
2 Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefd' en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 
 
3 Dat land, het ons vanouds 
vertrouwde Kanaän, 
waar God zijn stad herbouwt; 
Sion, waar zijt ge dan? 
 
4 Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 
 
5 Dat alle tyrannie 
eens zal geleden zijn? 
O sabbat Gods! En zie, 
dan zal het vrede zijn! 
 
6 Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
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Op U staat onze hoop 
die onze Herder zijt! 
 
7 Uw schapen zijn in nood, 
uw naam wordt niets geacht... 
men breekt uw volk als brood, 
men heeft ons opgejaagd. 
 
8 De nacht is als een graf, 
ontij heerst in het rond. 
Kom van de hemel af, 
o Ster van Gods verbond! 

 
Zegen 


