
 
 
 
 
 
 
 

Bovenkerk Kampen 
zondag 20 mei 2018 om 19.00 uur 
Voorganger: ds. Kees van Velzen uit Blaricum 
m.m.v. Hielke Veldhuis / Rick Luisman en Robert 
Hubach op trompet met orgelbegeleiding van Arjan 
Hubach  
Organist: Sander van den Houten 
Soliste: Jessica Hubach  
Vleugel: Arjan Hubach 
Thema: ‘’Onze eigen taal’’  

 
Voor de dienst zingen we:  
- Lied 444 vers 1 en 3 (LB) (orgel met trompet) 

1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
3. Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 
 
- Lied 228 vers 1 (Joh. de Heer) (orgel met trompet) 

1. Heer, wees mijn gids  
op heel mijn levenspad,  
wees Gij mijn gids.  
Wijs mij de weg  
naar Sions gouden stad,  
wees Gij mijn gids.  
Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor,  
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k uw spoor.  
 
Orgel met trompetten:  
- Heer ik hoor van rijke zegen 
(1x instrumentaal, daarna 2 coupletten samenzang) 

Heer, ik hoor van rijke zegen, 
die Gij uitstort keer op keer; 
laat ook van die milde regen 

dropp’len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij, 
dropp’len vallen ook op mij. 
 
Ga mij niet voorbij, o Herder! 
Maak mij gans van zonden vrij. 
Vloeit de stroom van zegen verder, 
zegen and’ren, maar ook mij. 
Ja, ook mij, ja ook mij, 
zegen and’ren, maar ook mij. 
 
Welkom aan elkaar  
  
We gaan staan en zingen: Lied 57 vers 1 en 2 (Joh. de 
Heer) (orgel met trompet) 

1. Er komen stromen van zegen, 
dat heeft Gods woord ons beloofd, 
stromen, verkwikkend als regen, 
vloeien tot elk die gelooft. 
 
Refrein: 

Stromen, stromen van zegen, 
komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp’len reeds neder, 
zend ons die stromen, o Heer. 
 
2. Er komen stromen van zegen, 
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn, 
op de valleien en bergen, 
zal er nieuw leven dan zijn. 
Refrein 

 
Stil gebed, onze hulp en groet 
 
We zingen staande: Gezang 477 vers 1 (LB) (orgel) 

1. Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
We gaan zitten 
 
Orgel met trompetten: 
- Wij willen Gode zingen (1 x muzikaal en daarna 1 
couplet samenzang) 

Wij moeten Gode zingen, halleluja, 
om alle goede dingen, halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen 
halleluja. 
 
- Psalm 119 (1x muzikaal en daarna vers 3 
samenzang) 

3. Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 
 
Gebed  
 
Jessica Hubach zingt (met vleugel):  
- Belijdenis (Sela) 

U bent de God die roept,  
mijn hart en leven zoekt,  
die mij gevonden heeft;  
het eeuwig leven geeft. 
 
Als aan U toegewijd, 
mijn hart en mond belijdt:  
Ja, Jezus is mijn Heer;  
dan kniel ik voor U neer. 
 
Ik heb jou gekozen,  
opgedragen om mijn weg te gaan.  
In Mij blijvend vrucht te dragen,  
ga dan in mijn Naam. 
 
Heer, wij zeggen ja en amen,  
brengen U daarvoor de eer.  
Wij belijden allen samen;  
Jezus onze Heer. 
 
Mijn Jezus, geef mij kracht,  
als ik uw hulp verwacht;  
voltooi in mij uw werk  



en maak in zwakheid sterk. 
 
Als U mijn wegen leidt, 
in moeite en in strijd, 
houd ik gelovig stand; 
Heer, neem me bij de hand. 
 
Blijf in mijn liefde, alle dagen; 
in liefde voor elkaar. 
Wat je de Vader ook wilt vragen, 
vraag het in mijn Naam. 
 
Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer. 
 
Belijden onze Heer, 
Jezus onze Heer, Jezus, amen. 

 
W lezen uit de Bijbel: Handelingen 2 vers 1 t/m 13  
De komst van de heilige Geest 
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze 
allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een 
geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze 
zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een 
soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en 
zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden 
vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te 
spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd 
ingegeven. 5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, 
die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het 
geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten 
geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de 
andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze 
waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn 
toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het 
dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 
9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van 
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus 
en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving 
van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier 
gevestigd hebben, 11Joden en proselieten, mensen uit 
Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal 
spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel 
van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft 
dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden 
spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 
 
Korte overweging met als thema: ‘‘Onze eigen taal’’ 

Orgelspel rond het thema van de dienst 
- Roept uit aan alle stranden 
  
We zingen: Lied 250 vers 1 en 3 (LB)(orgel en trompet) 

1. Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods, 
daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 
 
3. Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 
geen leven, dan waar Gij het wekt 
in een gemis dat naar U schreit. 
 
Gebeden 
   
Collecte voor: 

1e rondgang: Brugdienstwerk  
2e rondgang: Kerk en eredienst 

  
Orgel en trompetten spelen tijdens de collecte: 
- Zing van zijn trouw, zo wonderbaar 
(1x instrumentaal, daarna 2 coupletten samenzang) 

Zing van zijn trouw, zo wonderbaar, 
zijn majesteit en macht, 
van zijn beloften eeuwig waar, 
die zijn gena ons bracht. 
 
Nu juicht mijn zwakke hart in hem, 
'k ben zeker van zijn heil. 
Een nieuwe schepping wekt zijn stem, 
zijn liefde zonder peil. 
 
- Eens als de bazuinen klinken  
(1x instrumentaal en daarna 1 couplet samenzang) 

Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gist'ren, heden, 
komt voor eens  
en komt voor goed. 
 
We zingen staande ons slotlied:  
Gezang 239 vers 1 en 7 (LB) (orgel met trompet)  

1. Kom Schepper God, o Heil'ge Geest, 
daal in de mensenharten neer, 
zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 
 

7. Lof zij de Vader, lof de Heer 
die uit de dood is opgestaan, 
de Trooster ook zij lof en eer 
en heerlijkheid van nu voortaan. 
 
Zegen 
 
Na gesproken amen zingen we: Lied 425 (NLB) (orgel) 

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 
 
Uitleidend met trompetten: Er is een God die hoort 
 
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. K. van Velzen, keescvanvelzen@gmail.com 
Brugdienstcommissie,brugdienstkampen@outlook.com 

 

De volgende Brugdienst wordt DV. gehouden op 
zondag 3 juni om 19.00 uur in de Broederkerk.  
Voorganger is dan ds. P. Wiekeraad uit Uelsen   
m.m.v. Luis Pijffers op Panfluit. 

 
Bent u uw collectegeld vergeten en/of wilt u het 
Brugdienstwerk financieel steunen, dan kunt u uw gift 
overmaken op: NL64FVLB0227207882 t.n.v.: Brugdienst. 
Hartelijk dank! 
 

www.facebook.com/brugdienstkampen 


