
 
 
 
 
 
 
 

Broederkerk Kampen 
zondag 3 juni 2018 om 19.00 uur 
Voorganger: ds. P.E.G. Wiekeraad uit Uelsen 
m.m.v. Luis Miguel Pijffers op Panfluit en Rik Jan 
Schilder op piano 
Organist: Marijn de Jong 
Thema: ‘’Binnenstebuiten, buitenstebinnen: niets 
is wat het lijkt.’’  

 
Voor de dienst zingen we: Opwekking 167 
Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan 
Want de geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze heer 
Samen zingen en getuigen 
Samen leven tot zijn eer 
 
Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis 
De weg van god is niet te keren 
Omdat hij er over waakt 
En de geest verbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt 
 
Prijs de Heer 
De weg is open 
Naar de Vader naar elkaar 
Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar 
Vader met geheven handen 
Breng ik u mijn dank en eer 
Het is uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer 
 
Luis Miguel en Rik Jan spelen: 
- Ik zal er zijn  
 

Welkom aan elkaar  
  
We gaan staan en zingen: psalm 139 vers 1 
1. HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
Stil gebed, onze hulp en groet 
 
We zingen staande: Psalm 139 vers 7 
7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 
 
We gaan zitten 
 
Luis Miguel en Rik Jan spelen: 
- De kracht van Uw liefde 
 
Gebed  
 
We zingen onder begeleiding van Luis Miguel en 
Rik Jan: 
- Lied 170 (Evangelische LB) 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond.  
 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  
Refrein 
 
- Opwekking 125 
Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 
 
Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
 
Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
 
Jezus op uw woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 
 
Sketch  
 
Ineke Overstegen leest met ons uit de Bijbel:  
Psalm 139 vers 1 t/m 18 
1Voor de koorleider. Van David, een psalm. 
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 2u weet het als ik 
zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. 
3Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn 
wegen bent u vertrouwd. 4Geen woord ligt op mijn 
tong, of u, HEER, kent het ten volle. 5U omsluit mij, 
van achter en van voren, u legt uw hand op mij. 
6Wonderlijk zoals u mij kent,het gaat mijn begrip te 
boven. 7Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe 
aan uw blikken ontkomen? 8Klom ik op naar de hemel 
– u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent 
daar. 9Al verhief ik mij op de vleugels van de 
dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, 
10ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw 
rechterhand mij vasthouden. 11Al zei ik: ‘Laat het 
duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen 
in nacht,’ 12ook dan zou het duister voor u niet donker 



zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister 
helder zijn als het licht. 13U was het die mijn nieren 
vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. 
14Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn 
bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet 
het, tot in het diepst van mijn ziel. 15Toen ik in het 
verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de 
schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen 
geheim. 16Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles 
werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn 
bestaan ontbrak er niet één. 17Hoe rijk zijn uw 
gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, 18ontelbaar 
veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan 
nog ben ik bij u. 
 
Korte overweging met als thema: 
‘’Binnenstebuiten, buitenstebinnen: niets is wat het 
lijkt.’’ 
 
Orgelspel rond het thema van de dienst door Juan 
Pijffers 
- U bent mijn schuilplaats Heer 
  
We zingen: Lied 132 vers 1, 2 en 3 (Evang. LB) 
1. U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, 
daald' een engel af, 
heeft de steen genomen 
van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
2. Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, 
blijd' en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd'lijk wezen 
is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
 

U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Gebeden 
   
Collecte voor: 

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

  
Luis Miguel en Rik Jan spelen tijdens de collecte: 
- 10.000 Reasons 
 
We zingen staande ons slotlied:   
Lied 73 (Joh. de Heer) 
Zie ons wachten aan de stromen  
aan de oever der rivier 
straks zal onze Bootsman komen 
en wij varen af van hier 
 
Refrein: 
Hoe de storm ook moge woeden  
op de reis naar ‘eeuwigheid 
Jezus is de trouwe Bootsman 
die ons altijd veilig leidt  
 
Door de kille, kille stromen  
gaan wij naar het Godspaleis 
’t eng’lenlied klinkt uit de verte 
en verkwikt ons op de reis  
Refrein 
 
Reeds zien wij de gouden straten  
van de hemelstad, zo schoon 
horen wij d’ontelb’re schare 
juub’lend juichen voor Gods troon 
Refrein 
 
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. P.E.G. Wiekeraad, pegwiekeraad@freenet.de 
Brugdienstcommissie,brugdienstkampen@outlook.c
om 

 

De volgende Brugdienst wordt DV. gehouden op 
zondag 1 juli om 19.00 uur in de Broederkerk.  
Voorganger is dan ds. P.A. Verbaan uit 
Harderwijk m.m.v. Praiseman5  

 
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 


