
Protestantse Wijkgemeente 
Open Hof te Kampen 

Liturgie voor de viering 
op zondag 27 september 2020 
om 09.30 uur in de Bovenkerk 

In deze dienst zal ds. Lex Boot als predikant 
aan onze wijkgemeente worden verbonden 

voorgangers: ds. Kasper Jager 
ds. Lex Boot 

orgel en piano: Marijn de Jong  

trompet: Maurice van Dijk 

m.m.v. Kleinkoor Con Spirito 
o.l.v.    Marijn de Jong

piano:   Diddy van der Stouwe 

lectrice: Jonnie Bosch 

1e ouderling: Pieter Treep 
1e diaken: Nanda Tegelaar 

techniek: Joop Vaandering 
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Vooraf aan de dienst 
 

Orgel en trompet: 

“Trumpet Voluntary-Clarke & Sonate – Buterne” 
 

Binnenkomst kerkenraad 
 

Welkom en mededelingen 
 

We worden stil 
 

Koor:  “O Lord open thou our lips” – A. Carter 

 

 

OM TE BEGINNEN   ds. Kasper Jager 

 

Openingslied: “De vreugde voert ons naar dit huis” 

   (Liedboek 280 : 1, 2, 6 + 7) 
 

1. De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 
 

2. Dit huis van hout en steen, dat lang 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan. 
 

6. Vervul ons met een nieuw verstaan 

van 't woord, waarin Gij spreekt, 

en reik ons zelf als leeftocht aan 

het brood, dat Gij ons breekt. 
 

7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 

tot alles is volbracht. 
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Bemoediging en groet   De gemeente gaat staan. 
 

   V: Onze hulp is de naam van de Heer, 

   A: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

   V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

   A: en nooit loslaat wat Hij is begonnen. 
 

   V: De liefde van God en de vrede 

van Christus voor u en voor jou! 

   A: Gods liefde en Christus’ vrede ook voor u. Amen. 
 

Aansluitend gaat de gemeente zitten. 

 

Gezongen drempelgebed: “Neem mij aan zoals ik ben” 

(Iona 13) 
 

Neem mij aan zoals ik ben. Zuiver uit wie ik zal zijn. 

Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij. 

 

Kyriegebed 

 

Glorialied: “Geprezen zij God!” 

   (Liedboek 150a : 1 t/m 4) 
 

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 

die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 

nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 

Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 

de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
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4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 

Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 

 

DIENST VAN DE VERBINTENIS 
  

Presentatie 
 

   V: Gemeente, Leendert (Lex) Boot,  

op 25 juni 2000 bevestigd in het ambt van dienaar des 

Woords te Venray, sinds 22 augustus 2004 dienaar des 

Woords te Harderwijk, op 4 maart 2012 verbonden als 

predikant voor de landelijke dienst, en sinds 11 januari 

2015 predikant te Zeewolde, 

staat vandaag gereed om te worden verbonden aan de 

Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen. 
  

De vertegenwoordiger van de wijkkerkenraad gaat staan. 
 

V: Pieter Treep, 

als voorzitter van de wijkkerkenraad vraag ik u: 

is de beroepingsprocedure zonder bezwaar verlopen? 
 

Vertegenwoordiger wijkkerkenraad: 

Ja, de procedure is op wettige wijze en in goede orde 

verlopen. De gemeente is daarbij betrokken geweest, en 

bij de kerkenraad zijn geen bezwaren ingebracht. 
 

V: Dan mogen wij ds. Lex Boot verbinden aan onze 

gemeente, waartoe de kerk van Christus hem geroepen 

heeft. Loven wij de Heer! 
 

   A: Wij danken God! 

 

Opdracht 
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   V: Om de kerk van Jezus Christus bij haar roeping in deze 

wereld te bewaren, zijn haar ambtsdragers gegeven, die 

daartoe ontvangen hebben de gaven van de heilige Geest 

en de opdracht van de gemeente. 
 

Eén van de ambten, die de kerk te allen tijde onderhoudt, 

is dat van dienaar des Woords. Degenen die met dit ambt 

worden bekleed, werken samen met hun mede-

ambtsdragers en zij zullen dienstbaar en herderlijk 

omgaan met de kudde die hun wordt toevertrouwd. Zij 

zullen Gods Woord verkondigen, de vergeving der zonden 

aanzeggen en zorg dragen voor de verbreiding van het 

evangelie, zoals de apostelen als eersten die opdracht van 

de Heer hebben ontvangen. Zij zullen de doop bedienen 

en geloofsonderricht geven. Zij zullen voorgaan bij de 

viering van de Maaltijd van de Heer. 
 

Samen met de gemeente zullen zij toeleven naar de grote 

Dag van God, door haar op het hart te dragen en te 

zegenen en leiding te geven aan haar gebed. Zij zullen 

haar onderwijzen en bemoedigen met woord en wandel 

en, even barmhartig als beslist, haar heiligheid hoeden. 

De zieken zullen zij troosten en de stervenden bijstaan. 

Zij zullen, kortom, met de goede Herder voor ogen, de 

gemeente waaraan zij zijn verbonden, liefdevol 

begeleiden, zodat zij in deze wereld gestalte kan geven 

aan haar roeping om van het heil te getuigen. 
 

En jij, Lex, die nu gereed staat je ambtswerk op deze 

plaats te aanvaarden: herinner je altijd met 

dankbaarheid, dat het Christus’ eigen kudde is, die je 

wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn 

bloed; het is zijn kerk. Aanvaard dan je dienst met 

blijdschap, voed jezelf met het Woord van God, volhard in 

het gebed en vertrouw op de kracht van de heilige Geest. 
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Gelofte   De beroepen dienaar treedt naar voren. 
 

   V: Lex, eenmaal ben je in het ambt van dienaar des Woords 

bevestigd. Daarbij heb je uitgesproken dat je de heilige 

Schrift aanvaardt als de bron van de prediking en als 

enige regel van het geloof en dat je je wilt verzetten 

tegen al wat daarmee strijdig is. Je hebt beloofd geheim 

te zullen houden wat je vertrouwelijk ter kennis mocht 

komen en je taak te vervullen overeenkomstig de orde 

van onze kerk. 
 

Nu je je ambtsbediening in de wijkgemeente Open Hof te 

Kampen zult voortzetten, vraag ik je: 

Geloof je dat je in je beroeping door deze gemeente door 

God zelf tot deze dienst bent geroepen? 
 

Beroepen dienaar: Ja dat geloof ik. 
 

V: En beloof je je ambt ook op deze plaats waardig en trouw 

te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle 

mensen die de Heer op je weg brengt? 
 

Beroepen dienaar: Ja, van harte! Daartoe helpe mij God. 

 

Stil gebed   In stilte bidden we om de heilige Geest. 

 

Verbintenis   met handoplegging 
 

V: God, onze hemelse Vader, die jou, Lex, naar deze plaats 

heeft geroepen, verbinde je aan deze gemeente en geve 

je de genade, dat je daarin trouw en vruchtbaar 

werkzaam mag zijn. Amen. 
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Aanvaarding en verwelkoming   Allen gaan staan. 
 

Ouderling van dienst:  

Gemeente, dit is uw predikant. 

Wilt u ds. Lex Boot als herder en leraar liefdevol in uw 

midden ontvangen en hem hooghouden in zijn ambt? 
 

   A: Ja, dat willen wij van harte. 

 

Het koor zingt onze nieuwe predikant de zegen toe, 

de gemeente doet dit in stilte (Liedboek 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! 
 

Aansluitend gaat de gemeente zitten. 

 

Enkele woorden van beide predikanten 

 

Koor:  “A Clare benediction” – Rutter 

 

 

DIENST VAN HET WOORD   ds. Lex Boot 
 

Vredegroet 
 

   V: De vrede van Christus met u en met jou. 

   A: Zijn Geest is in ons midden. 

 

Gebed bij een open Bijbel 

 

Aandacht voor de kinderen thuis 
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Lied:  “Ik zal er zijn” (Sela) 

   door: Henk van der Weerd en Magrita van der Zwaag 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

Lezing Oude Testament: Exodus 3 : 1 t/m 14 

lectrice Jonnie Bosch 
 

Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader 

Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de 

kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, 

de berg van God. Daar verscheen de engel van de HEER aan 

hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag 

dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd 

verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik 

ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar 

toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit 

de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde Mozes. ‘Kom 

niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, 

want de grond waarop je staat, is heilig. Ik ben de God van je 

vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van 

Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar 

God te kijken. 



9 

 

De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte 

aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers 

gehoord, ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen 

uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit 

Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land 

dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de 

Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten 

en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij 

doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen 

onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet 

mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ 
 

Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de 

Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ God antwoordde: ‘Ik zal bij je 

zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als 

je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze 

berg vereren.’ Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga 

en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd 

heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik 

dan zeggen?’ Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. 

Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij 

naar u toe gestuurd.”’ 

 

Lied: “Wat vrolijk over ons geschreven staat” 

     (Liedboek 324 : 1 t/m 3) 

  door: Henk van der Weerd en Magrita van der Zwaag 
 

1. Wat vrolijk over U geschreven staat: 

dat Gij zijt de gloed van al wat leeft, 

de ziel die vonkt of als een brand uitslaat, 

de adembron die ons te drinken geeft. 
 

2. Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 

‘redden wat verloren is’, dat woord, 

dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 

‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond. 
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3. Dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 

trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 

beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 

Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 

 

Lezing Nieuwe Testament: Efeziërs 3 : 14 t/m 21 

lectrice Jonnie Bosch 
 

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van 

elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij 

vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte 

schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan 

gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in 

de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, 

de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van 

Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult 

volstromen met Gods volkomenheid. 
 

Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is 

oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem 

komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle 

generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. 

 

Lied: “Zij zit als een vogel”   (Liedboek 701 : 1 t/m 4) 

     door: Arina Crozier en Marijn de Jong 
 

1. Zij zit als een vogel, broedend op het water, 

onder haar de chaos van de eerste dag; 

zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 

wachtend op het woord totdat zij baren mag. 
  

2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 

zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 

zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 

  



11 

 

3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 

maakt de tongen los, taal en getuigenis, 

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 

niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 
  

4. Want zij is de Geest, één met God in wezen, 

gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 

de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 

vogel uit de hemel, witte vredesduif. 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Muzikaal intermezzo:  “U zij de Glorie” 
 

Lied: “De Heer heeft mij gezien en onverwacht” 
   (Oude Liedboek, Gezang 487 : 1 t/m 3) 

door: Arina Crozier en Marijn de Jong 
 

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht 

ben ik opnieuw geboren en getogen. 

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 

Zo komt Hij steeds met stille overmacht 

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
  

2. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 

Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 

De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 

plant als een boom in ons zijn eigen leven, 

wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 

en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 
 

3. Gij geeft het uw beminden in de slaap, 

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 

Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 

zoals de regen neerdaalt in de bomen, 

zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 

zo zult Gij uw beminden overkomen. 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Diaconale mededelingen   1e diaken 

 

Gebeden   3x uitlopend op: 

    “Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons.” 

door: Jenny van der Steeg en Diddy van der Stouwe 

 

Stil gebed en Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven 

   1e Het Scharlaken Koord 

   2e  Wijkkas Open Hof 

   3e  Kerk en eredienst 

 

Orgel en trompet: 

“Nun danket alle Gott” – Sigfried Karg Elert 

 

Koor:  “Nun danket alle Gott”   (J.S. Bach) 
 

Nun danket alle Gott mit 

Herzen, Mund und Händen, 

der große Dinge tut 

an uns und allen Enden, 

der uns von Mutterleib 

und Kindesbeinen an, 

unzählig viel zu gut 

bis hier her hat getan. 

Dank, dank nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood.

 

Zegen   met gezongen “Amen, amen, amen” 

 

U wordt verzocht na de zegen weer 

te gaan zitten voor enkele korte toespraken. 


