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PROTESTANTSE OPEN HOF GEMEENTE KAMPEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZONDAG 29 MEI 2016 - 15.00 UUR - BURGWALKERK 
 
 

Afscheidsdienst ds. Bart Gijsbertsen 
 

Ds. Leon Eigenhuis, ds. Bart Gijsbertsen, ds. Ad van Noord, voorgangers 
 

Musici: Marijn de Jong en Sander van den Houten 
Een aantal gemeenteleden vormt een dubbelkwartet 

 
 

Thema: ‘Uw Naam worde geheiligd’ 
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BIJ DEZE ZONDAG 
 
‘De HEER was mij tot steun, Hij leidde mij uit in de ruimte, Hij redde mij, omdat Hij 
welgevallen aan mij had’ Psalm 18 
 
Kerkelijk jaar: 1e zondag na Trinitatis.  
Schriftlezingen volgens het leesrooster: 1 Koningen 8: 22, 37-43; Lucas 7: 1-10 
 
Synagogaal jaar: 21 Ijar (op de sabbat gisteren was aan de orde Sidra Behar (Leviticus 
25:1-26:2) 
 
Illustraties: Gerben van Riel 
 
VOORBEREIDING 
 
Verstilling, welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied Lied 25 b (allen gaan staan) 
 
V Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
 steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
 
 
 
 
 
 
V Omdat Gij zijt zoals Gij zijt: 
 zie naar mij om en wees mij genadig, 
 want op U wacht ik een leven lang. 
A Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
V Zijt Gij het, Heer, die komen zal, 
 of moeten wij een ander verwachten? 
 Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
A Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
 steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
V Gij geeft uw woord aan deze wereld, 
 Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde, 
 naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
A Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
 steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
Stil gebed 
 
V Onze hulp in de naam van de Heer, 
A die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
V Genade, vrede en alle goeds – 
 in de Naam van de Vader, 
 de Zoon en de heilige Geest. 
A Klein Gloria 
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Inleidende woorden 
 
Lied 1005: 1, 4, 5 
 

 

 
 
4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
zoekend naar warmte zijn velen koud.  
Maak ons een huis van levende stenen,  
schuilplaats voor U gebouwd.  
Christus, ons licht ... 
 
5 Met zoveel gaven aan ons gegeven,  
voor zoveel leed, zoveel gemis.  
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  
totdat uw rijk hier is!  
Christus, ons licht ... 
 
Kyriegebed 
 
Gloria Lied 723: 2 
 
2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar 't land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
 
DE SCHRIFT 
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Gebed om de opening van het Woord  
 
De kinderen komen naar voren 
 
Zingen Hemelhoog 327 
 
Diep, diep, diep als de zee,   ’t Is net zo diep, diep, diep als de zee. 
hoog, hoog, hoog als de lucht,  Hoog, hoog, hoog als de lucht,  
wijd, wijd, wijd als het waterblauw  wijd, wijd, wij als het waterblauw  
is Jezus’ liefde voor jou en mij.  is Jezus’ liefde voor jou.    
 
Uit het Evangelie volgens Lucas 7: 1-10 door Henk Keijzer, lector 
 
1 Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte ging hij 
Kafarnaüm in. 2 Een centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek was en op 
sterven lag; de centurio was erg op deze slaaf gesteld. 3 Toen hij over Jezus hoorde, 
zond hij enkele Joodse leiders naar hem toe om hem te vragen bij hem te komen en zijn 
slaaf van de dood te redden. 4 Toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze er bij hem 
op aan mee te gaan. Ze zeiden: ‘De man die u dit verzoekt, verdient het dat u hem deze 
gunst bewijst. 5 Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten 
bouwen.’ 6 Jezus ging samen met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis 
verwijderd, toen de centurio enkele vrienden naar hem toe stuurde met de mededeling: 
‘Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. 
7 Daarom ook achtte ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Maar u hoeft maar 
te spreken en mijn knecht zal genezen zijn. 8 Ook ik ben iemand die onder andermans 
gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: 
“Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere: “Kom!” dan komt hij, en als ik tegen mijn slaaf 
zeg: “Doe dit!” dan doet hij het.’ 9 Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem; 
hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei: ‘Ik zeg jullie, zelfs in Israël 
heb ik niet zo’n groot geloof gevonden!’ 10 Toen de vrienden van de centurio 
terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan. 
 
Dubbelkwartet: ‘Be still’  David J. Evans/Bart Gijsbertsen 
 
Be still for the presence of the Lord,  Wees stil, want nu nadert ons de Heer, 
the holy one is here.  de Heilige is hier. 
Come bow before him now  Kom buig je nu voor Hem neer 
with reverence and fear.  en geef Hem alle eer. 
In him no sin is found,  Hij, rein van hart en mond, 
we stand on holy ground.  wij staan op heil’ge grond. 
Be still for the presence of the Lord,  Wees stil, want nu nadert ons de Heer, 
the holy one is here.  de Heilige is hier. 
 
Be still for the glory of the Lord,  Wees stil, want de glorie van de Heer 
is shining all around.  zet heel de aard’ in vlam. 
He burns with holy fire,  Hij brandt vol van heilig vuur, 
with splendour he is crowned.  bekleedt de hoogste rang. 
How awesome is the sight,   Een bovenaards gezicht, 
our radiant king of light.   Koning die straalt van licht. 
Be still for the glory of the Lord,   Wees stil, want de glorie van de Heer, 
is shining all around.   zet heel de aard’ in vlam. 
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Be still for the power of the Lord,   Wees stil, want de kracht van onze Heer, 
is moving in this place.   beweegt zich in dit huis. 
He comes to cleanse and heal,   Zijn liefde en ontferming schept 
to minister his grace.   voor iedereen een thuis. 
No work to hard for him.   Nooit uit zijn hand geroofd 
In faith receive from him.   wordt wie in Hem gelooft. 
Be still for the power of the Lord,   Wees stil, want de kracht van onze Heer 
is moving in this place.   beweegt zich in dit huis. 
Be still ...   Wees stil ... 
 
Schriftlezing uit 1 Koningen 8: 22, 37-43 
 
22 Toen wendde Salomo zich naar het altaar van de HEER, ten aanschouwen van de 
verzamelde Israëlieten, hief zijn handen ten hemel 23 en zei: ‘37 Wanneer er in het land 
hongersnood of pest uitbreekt, wanneer het gewas wordt getroffen door korenbrand, 
meeldauw of vraatzuchtige sprinkhanen, wanneer het volk in eigen land door vijanden 
bedreigd wordt, wanneer er kortom bij enige ramp of ziekte 38 ook maar iemand van uw 
volk Israël een smeekgebed tot u richt en zijn handen heft in de richting van deze 
tempel – ieder onder de druk van het leed dat hem persoonlijk treft –, 39 aanhoor hem 
dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en vergeef hem. Grijp in en geef hem wat hem 
toekomt, want u weet wat er in hem omgaat. U alleen immers kunt de mens 
doorgronden. 40 Dan zullen ze in het land dat u aan hun voorouders hebt gegeven hun 
leven lang ontzag voor u tonen. 
41 Ook wanneer een vreemdeling, die niet tot uw volk Israël behoort en die uit een ver 
land hierheen is gekomen om u te vereren 42 – want ook daar is de faam van uw sterke 
hand en opgeheven arm doorgedrongen –, wanneer een vreemdeling hierheen komt en 
een gebed richt naar deze tempel, 43 aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats, 
en doe wat hij u vraagt. Dan zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en 
ontzag voor u tonen, zoals uw volk Israël dat doet, en zij zullen weten dat uw naam 
verbonden is aan deze tempel die ik heb gebouwd. 
 
Psalm 103: 1 
 
Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
Preek 
 
Lied 985 
 
1 Heilig, heilig, heilig,   2 Heilig, heilig, heilig, 
hemelhoog verheven   Heer van alle sterren, 
boven ons mensen   zonnen en manen 
de Naam van God de Heer!  en heel het firmament! 
Heilig, heilig, heilig,   Heilig, heilig, heilig, 
Schepper van de wereld,  mateloze ruimte, 
mensen beneden    machten en krachten 
zingen U ter eer!    maakt zijn Naam bekend! 
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3 Heilig, heilig, heilig, 
bron van alle leven, 
bloemen en bomen 
en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, 
Heer van alle mensen, 
God onze Vader, 
U dankt al wat leeft! 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale voorbede wordt gevraagd voor ... 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
‘Onze Vader’ 
 
De kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
AFSCHEID VAN DS. BART GIJSBERTSEN ALS WIJKPREDIKANT  
 
Woorden van dank, gebed en zegen 
 
(allen gaan staan) 
 
Lied 363 
 
Dat ’s Heren zegen op u daal’, 
zijn gunst uit Sion u bestraal’, 
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer 
looft, looft dan aller heren Heer! 
 
(allen gaan zitten) 
 
Dankwoord door Bart  
 
Inzameling van de gaven  
 
Dubbelkwartet: Lied 103e 
 
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 
 
Vert.:  Prijs de Heer, mijn ziel en zegen zijn heilige naam. 
 Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven. 
 
 
BESLUIT 
 
(allen gaan staan) 
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‘Gij dienaars van Hem’ – E.L.B. Lied 26  
 
1 Gij dienaars van Hem, die alles regeert, 
verenigt uw stem, verheft en vereert 
de Naam aller namen, vol rijkdom en kracht, 
bezingt Hem tezamen, Gods arm is met macht. 
 
2 God heerst van zijn troon, in 't heilige licht, 
Maar zoekt in de Zoon wie machteloos ligt. 
De heiligen loven reeds hier in hun lied, 
met d' engelen boven, het heil, hun geschied. 
 
3 Aan Hem zij het lied der wereld gewijd, 
die eens uit het niet 't heelal heeft bereid, 
de dank, de aanbidding, de wijsheid en kracht, 
om eeuwige redding de wereld gebracht. 
Amen, amen. 
 
Zending en zegen 
 
A Amen, amen, amen 
 
(allen gaan nog een ogenblik zitten) 
 
 
 

Enkele korte toespraken en mededelingen 
 
 
 

U en jullie nog een fijne zondag gewenst! 
 

 
 
 


