
Zegen 
 
Na gesproken amen zingen we: lied 425 (nlb) 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord  
 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal  
door liefde gedreven om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal 
 
 
 
 
 
 
Na de dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten onder het 
genot van een kopje koffie of thee! 
 

Wil je/wilt u reageren op deze dienst, neem dan contact op met: 
Ds. J.P. van Ark, hansvanark@planet.nl 
Brugdienstcommissie,brugdienstkampen@outlook.com 

 

24 december wordt er een kerstnachtdienst gehouden in de Bovenkerk. 
Voorganger tijdens deze dienst is ds. F.J.K. van Santen. Muzikale 
medewerking is van Hervormd Kerkkoor o.l.v. Harry Hamer en AMDG o.l.v. 
Han Koek. aanvang 22.30 uur 
25 december wordt de kerstzangdienst gehouden in de Bovenkerk. 
Voorganger tijdens deze dienst is J.C. van der Hart. Muzikale medewerking is 
van Hervormd Kerkkoor o.l.v. Harry Hamer.  
Aanvang 19.00 uur.  

 
Bent u uw collectegeld vergeten en/of wilt u het Brugdienstwerk financieel steunen, 
dan kunt u uw gift overmaken op: NL32RABO0373723407 t.n.v. Brugdienst. 
Hartelijk dank! 
 

www.facebook.com/brugdienstkampen 
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Broederkerk Kampen 
zondag 2 december om 19.00 uur 
Voorganger: ds. Hans van Ark  
m.m.v. Gemend koor Arioso o.l.v. Jenny van Ark 
Piano: Harrie Stijf 
Organist: Sander van den Houten 
Thema: ’t Is een wonder boven wonder’ 
 
Voor de dienst zingen we: Opwekking 70 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
 
Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
 
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid! 
 
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Arioso zingt: 
- Als alles duister is  
1e koor 2e koor + gemeente 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. (4x) 
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- Christ be our light 
1. koor: longing for light 
 
2. gemeente + koor 
Zoekend naar licht, hier in het duister 
Zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig vol luister, 
Schijn in de donk’re nacht. 
Refrein 
Christus ons licht, schijn door ons heen, 
Schijn door het duister. 
Christus ons licht, schijn ook vandaag 
Hier in uw huis. 
 
3. koor: Longing for peace 
 
4. gemeente + koor 
Zoekend naar rust, zijn wij vol zorgen 
Zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
Zo wordt uw stem gehoord. 
Refr. 
Christus ons licht, schijn door ons heen, 
Schijn door het duister. 
Christus ons licht, schijn ook vandaag 
Hier in uw huis. 
 
5 koor: Longing for shelter 
Refr. + gemeente 
Christ be our light! Shine in our hearts. 
Shine through the darkness. 
Christ, be our light! 
Shine in your church gathered to day. 
 
Welkom aan elkaar  
  
We gaan staan en zingen:  
Om licht te zien, zijn wij gekomen (melodie ps.118) 
Allen: 
1. Om licht te zien, zijn wij gekomen 
Een krans van mensen wereld wijd 
Die waakzaam van de vrede dromen 
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Collecte voor: 
1e rondgang: Brugdienstwerk  
2e rondgang: Kerk en eredienst 

 
We zingen tijdens de collecte:  
Dag en nacht Heer (melodie All night all day) 
Dag en nacht Heer  
waakt Gij als een herder over mij 
Dag en nacht Heer 
veilig mag ik met U gaan 
 
Als de dag opnieuw begint 
waakt Gij als een herder over mij 
Als een vader voor zijn kind 
veilig mag ik met U gaan 
 
Dag en nacht Heer  
waakt Gij als een herder over mij 
Dag en nacht Heer 
veilig mag ik met U gaan 
 
In de avondschemering 
waakt Gij als een herder over mij 
Ik ben Uw beschermeling 
veilig mag ik met U gaan 
 
Dag en nacht Heer  
waakt Gij als een herder over mij 
Dag en nacht Heer 
veilig mag ik met U gaan 
 
Gebeden 
   
Arioso zingt: 
- Look at the world 
 
- Bless the Lord, oh my soul 
Refrein met de gemeente: 
 
Bless the lord, o my soul, oh my soul 
Worship His holy name. 
Sing like never before, o my soul 
I worship Your holy name. 
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NT Openbaringen 21 vers 1-5 
1Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de 
eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.  
2Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij 
God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en 
hem opwacht.  
3Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder 
de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun 
God bij hen zijn.  
4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, 
geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 
5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het 
op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 
 
Korte overweging met als thema: ’t Is een wonder boven wonder’  
 
Orgelspel rond het thema van de dienst  
 
We zingen: lied 478 vers 1 en 4  
1. Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuw geboren kind! 
Ziet, die 't woord is, zonder spreken, 
ziet, die Vorst is, zonder pracht, 
ziet, die 't al is, in gebreken, 
ziet, die 't licht is, in de nacht, 
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 
 
4. O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, 
geef mij door Uw kindsheid raad. 
Sterk mij door Uw tere handen, 
maak mij door Uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door Uwe banden, 
maak mij rijk door Uwe nood, 
maak mij blijde door Uw lijden, 
maak mij levend door Uw dood. 
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en werken aan gerechtigheid 
Ontsteek het vuur, opdat wij horen 
het lied dat zingt in alleman 
Tot nieuwe mensen zijn geboren 
vrienden met vrede hand in hand 
 
vrouwen:  
2. Om licht te zijn voor alle landen 
een gloed die warmte geeft en hoop 
een bron van brood in alle handen: 
de hemel houden wij ten doop 
mannen: 
Kom aan het licht, kom weer tot wereld 
Neem wanhoop weg en duisternis 
Laat zonder last van leugens leven 
Het mensenkind dat toekomst is. 
 
Allen: 
3. Om licht van licht te zijn op aarde 
aanhoudend licht van het begin 
Opdat geen mens meer zou verdwalen 
zet God Zijn eigen bloed straks in 
Opent uw hart, groen licht voor ogen 
de hoop groeit waar geen wegen gaan 
En wie op pad gaat, ongelogen 
Vindt ooit de hemel openstaan. 
 
Stil gebed, onze hulp en groet 
 
We zingen staande: lied 382 vers 1 en 3 (Evang. lb) 
1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
Refrein: 
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil heel de aard’ vervullen. 
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 
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3. Staan wij oog in oog met U Heer, 
daalt uw stralende licht op ons neer, 
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij.  
Refrein 
 
We gaan zitten 
 
Arioso zingt: 
- Heer, wijs mij uw weg 
 
-  Ik zal er zijn 
Refrein vanaf het tweede couplet, samen met de gemeente 
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’ 
 
Couplet 4 + refrein samen met de gemeente 
O naam aller namen, aan U aller 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. 
Refrein  
 
Gebed  
 
We zingen:  
- Lied 454 (Evang. lb) 
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht. 
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht . 
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt . 
Jij in uw klein hoekje en ik in ‘t mijn. 
 
Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet . 
Of het helder licht geeft, of ook bijna niet . 
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn . 
Jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn . 
 
Jezus zegt ons ook, dat ‘t zo donker is, 
overal op aarde zonde en droevenis.  
Laat ons dan in ‘t duister held’re lichtjes zijn .  
Jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn . 
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- Lied 459 vers 1 (Evang. lb)  
Lees je bijbel,bid elke dag 
bid elke dag, bid elke dag 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag 
dat je groeien mag  
dat je groeien mag 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag 
 
- Lied 468 vers 1, 2, 3 en 8 (Evang. lb) 
1. Sta ’s even op als je Jezus liefhebt. 
Sta ’s even op als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 
2. Geef elkaar de hand als je Jezus liefhebt. 
Geef elkaar de hand als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 
3. Draai ’s even rond als je Jezus liefhebt. 
Draai ’s even rond als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 
8. Ga ’s even zitten als je Jezus liefhebt. 
Ga ’s even zitten als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 
Ineke Overstegen leest met ons uit de Bijbel:  
OT Zacharias 8 vers 4 tot en met 8 
4Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de pleinen van 
Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd, 
5en de straten zullen krioelen van de spelende kinderen.  
6Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ook al lijkt het jullie, die van dit volk 
nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? – spreekt 
de HEER van de hemelse machten.  
7Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik zal mijn volk bevrijden uit het land 
waar de zon opkomt en het land waar de zon ondergaat  
8en hen naar Jeruzalem brengen. Daar zullen ze wonen. Zij zullen mijn volk zijn 
en ik hun God, in onwankelbare trouw. 

 
- 5 -  


