
Protestantse Wijkgemeente 
Open Hof te Kampen 

 
Welkom in Open Hof 

op zondag 20 januari 2019 om 10.00 uur 
 

De ganse aarde aanbidde U, 
en psalmzinge U, zij psalmzinge uw naam. 

(Psalm 66:4) 
 
Kerkelijk jaar: 2e zondag na Epifanie 
Schriftlezingen: Exodus 34:5-7 en Galaten 5:22 en 23a 
 
Synagogaal jaar: dag 14 van de maand Sjewat van het jaar 5779 
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge Exodus 13:17 – 17:16 
(Sidra Besjalach = Toen liet hij gaan) 
 

 
Aan deze dienst werken mee:  
voorgangers:  Leon Eigenhuis 

Kasper Jager 
Berthina van der Kamp    

ouderlingen   Pieter Treep 
    Betsy Leidekker 
diakenen:   Arend Jan Overstegen  
    Gerrit Dekker 
lectrice:   Arina Crozier  
kind van de zondag Huib Visser 
orgel/piano/dirigent: Marijn de Jong 

Diddy van der Stouwe 
koor    Con Spirito 
koster:   Corné Vreugdenhil  
beamer:   Joop Vaandering 

 

Thema: Geduld   

 
In deze dienst 

nemen we afscheid van ds. Leon Eigenhuis 
in verband met zijn vertrek naar de Protestantse Gemeente van Lemele 

  



OM TE BEGINNEN 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst  
 
Zingen, staande: Psalm 92: 1 en 2  Waarlijk, dit is rechtvaardig 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging  
 
V Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A die hemel en aarde gemaakt heeft 
V die trouw blijft in eeuwigheid 
A en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
Groet 
 
V Genade, barmhartigheid en vrede, 
 zij u van God, de Vader, 
 en van Christus Jezus, onze Heer 
Allen Amen  
 
Gemeente gaat zitten 
 
Gebed 
  
Loflied, zingen Psalm 103c vers 1 en 3  Loof de Koning, heel mijn wezen  

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Huib Visser steekt het licht voor de kindernevendienst en de tafelkaars aan en 
opent de bijbel bij de eerste schriftlezing. 
 
Gebed    
 
Moment met de kinderen, waarna we tweemaal lied 923 vers 1 zingen: 

Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 
dat je had verborgen in de zwarte grond, 
en waaruit een grote boom ontstond. 
 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 



Exodus 34:5-7   lectrice 
 

5Toen daalde de Eeuwige af gehuld in een wolk 
en plaatste zich daar naast Mozes 
en riep de naam uit: ‘Eeuwige’. 
6 En de Eeuwige trok aan zijn aangezicht voorbij en riep:  

Eeuwige (1), 
Eeuwige (2), 
God (3), 
ontfermend (4) en genadig (5), 
geduldig (6), 
overvloedig in trouw (7) en waarheid (8), 
7die duizenden geslachten zijn gunst bewijst (9), 
die wandaad vergeeft, misdaad en overtreding (10), 
maar ongestraft (11): 
- ja, niet laat Hij ongestraft (12), 
die de wandaden der vaderen bezoekt aan de kinderen en aan de 
kleinkinderen, aan het derde en het vierde geslacht (13).  

 

Zingen, als Halleluja: lied  338b  

 
Galaten 5 vers 22 en 23a   lectrice  
 

22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  
 
Zingen, als lofverheffing: lied 339a  U komt de lof toe 

 
Uitleg en prediking    
 
 
Zingen: ‘Zonder maat is Gods erbarmen’ (There's a wideness in God’s mercy) 
Vertaling: Sytze de Vries; Engelse tekst: F.W.Faber; melodie (Corvedale): 
Maurice Bevan.  
 
Con Spirito: Vers 1A  
 
There's a wideness in God's mercy, 
like the wideness of the sea; 
there's a kindness in his justice 
which is more than liberty. 
 



Con Spirito: vers 1B 
 
There is no place where earth's sorrows 
are more keenly felt than heaven: 
there is no place where earth's failings 
have such gracious judgement given. 
 
Gemeente:  vers 1A 
 
Zonder maat is Gods erbarmen, 
weidser dan de oceaan; 
zo vol mildheid is Zijn oordeel, 
meer dan vrijheid bieden kan. 
 
Gemeente: vers 1B 
 
Onze zorgen, onze zonden, 
vallen juist de hemel zwaar; 
nergens is het oordeel milder 
en genadiger dan daar. 
 
Koor:  2A 
 
Want de mate van Gods liefde, 
overstijgt de mensenmaat; 
niemand is zo ruim van harte, 
kent zo’n milde overdaad. 
 
Koor: 2B 
 
Met de maat waarmee wij meten 
en Hem menen trouw te zijn, 
doen wij Hem te kort; wij denken 
van Zijn liefde veel te klein. 
 
Allen: vers 3A 
 
Zo voluit geldt Zijn bevrijding, 
Die met bloed bezegeld is: 
danken wij niet onze vreugde, 
aan Hem die gekruisigd is? 
 
 



Allen: 3B 
 
Deze rijkdom aan genade, 
geldt ook wat te wachten staat: 
nieuwe scheppingen die bloeien, 
als de hemel open gaat. 
 
Allen: 4B 
 
Kenden wij maar liefdes eenvoud, 
waar wordt dan Zijn woord van eer; 
niets dan vreugde zou ons deel zijn, 
louter vreugde in de Heer. 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
De diaconale voorbede intentie  
 
Dank en voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze 
Vader, samen met Berthina van der Kamp 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst en ouders kunnen kinderen uit 
de oppas halen   
 
Losmaking ds. Leon Eigenhuis van Protestantse Wijkgemeente Open Hof: 
 
Ds. Kasper Jager:  Beste Leon, vandaag eindigt jouw dienstwerk als 
predikant in de Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen.  31 jaar 
geleden – op 24 januari 1988 –  ben je als predikant bevestigd en deed je 
intrede in de Gereformeerde Kerk van Oudega in Smallingerland. Daarna 
diende je de gemeente van Veenendaal en vervolgens die van Oldekerk en 
Niekerk. 15 jaar en 5 maanden geleden – op 31 augustus 2003 -  werd je hier 
verbonden aan wijkgemeente Open Hof. Op zondag 3 februari aanstaande zal 
je verbonden worden aan de Protestantse Gemeente Lemele.   
Wij laten je nu gaan en zeggen je dank voor de overtuiging, de inzet en de 
liefde waarmee je tot hiertoe je dienstwerk in Christus’ kerk hebt vervuld. Wij 
hopen dat je ook in Lemele de kerk mag blijven dienen met de jou geschonken 
gaven van hoofd en hart.  We zingen nu staande het lied ‘Wie op uw woord 
vertrouwt’ en mag ik je vragen om daarna Gods zegen over ons uit te spreken? 
 
 



Zending en zegen 
 
Zingen, staande:  ‘Wie op uw woord vertrouwt’. De tekst is van Sytze de Vries. 
De naam van de melodie is Coe Fen en de componist is K.N.Naylor.  
 
Vers 1 Con Spirito  
 
Wie op uw Woord vertrouwt, o God, 
als schild tegen het kwaad,  
aanschouwt Uw liefde in het licht, 
dat hier te branden staat.  
Gij houdt Uw vleugels uitgebreid, 
als schuilplaats voor de nacht.  
Uw mantel van barmhartigheid, 
is ons een goede wacht. 
 
Vers 2 allen  
 
Zegen dit huis, waarin het licht, 
de duisternis weerspreekt. 
Waar dromen worden tot gebed, 
dat ooit Uw rijk aanbreekt. 
Waar Uw gemeente adem schept, 
zich aan de lofzang laaft, 
zij zingend van Uw geest geniet 
en zich reisvaardig maakt. 
 
Vers 3 Con Spirito     
 
Met ieder die is voorgegaan,   
die aan de nacht onttoog,    
houden wij, aan elkaar gehecht,   
uw Naam met liefde hoog.   
Hem te gedenken wijst het spoor  
dat Gij met mensen gaat.   
Laat onze weg ook teken zijn   
dat Gij ons niet verlaat.    
 
  



Vers 4 allen 
 
Gezegend huis, dat op U bouwt  
en torent in de tijd, 
dat reikhalst naar de stad van goud, 
naar vrede wereldwijd. 
Godlof, in onze steenwoestijn, 
biedt Gij Uw looftocht aan. 
Roep ons tot pelgrims die van hier, 
gezegend verder gaan. 
 
Zegen en het driemaal gezongen Amen (lied 431c).  
  
Allen gaan weer zitten 
 
We luisteren naar een paar sprekers 
 
Con Spirito zingt als afsluiting: Irish blessing 
 

May the road rise to meet you,  
may the wind be always at your back, 
may the sun shine warm upon your face, 
the rains fall soft upon your fields. 
 
Refrein: And until we meet again, 

until we meet again, 
may God hold you 
in the palm of his hand. 

 
May the sun make yours days bright, 
may the stars illuminate your nights, 
may the flowers bloom along your path, 
your house stand firm against the storm. 
 
Refrein 
 

Vertaling: 

Mag de weg voor je opengaan, 

mag de wind in de rug je gang lichter maken, 

mag de zon warm schijnen op je gezicht, 

mag de regen zacht op je velden vallen, 

 



Refrein 

en totdat wij elkaar weer zullen ontmoeten, 

mag de Eeuwige je bewaren in de palm van zijn hand.  

 

Mag de zon je dagen vrolijk maken, 

mogen de sterren je nachten verlichten, 

mogen de bloemen langs je pad groeien, 

je huis stevig staan tijdens de storm 

en totdat wij elkaar weer zullen ontmoeten, 

mag d e Eeuwige je bewaren in de palm van zijn hand.  
 

Na dit lied gaat de kerkenraad met Leon en Paulineke naar de hal 
Daar kunt u hen een hand geven. 
Bovendien is er koffie, thee of limonade met iets lekkers erbij.  
 


