
 
 
 
 
 
 
 

Broederkerk Kampen 
zondag 4 februari 2018 om 19.00 uur 
Voorganger: ds. W.L. Dekker uit Kampen 
m.m.v. kleinkoor Musica Religiosa 
o.l.v. Gerwin van der Plaats 
Organist: Sander van den Houten  
Thema: ‘’Wat is geloven?’’ 

 
Voor de dienst zingen we: opwekking 125 

1.Heer, ik kom tot U,  2. Met uw liefde, Heer 
hoor naar mijn gebed.  kom mij tegemoet 
Vergeef mijn zonden nu,  nu ik mij tot U keer 
en reinig mijn hart.  en maak alles goed. 
 
3. Zie mij voor U staan,  4. Jezus op uw woord 
zondig en onrein.   Vestig ik mijn hoop 
O, Jezus raak mij aan,  U leeft en U verhoort 
van U wil ik zijn.   mijn bede tot U.  
 
Musica Religiosa zingt:  
- Als alles duister is  - Taizé 
- Klankresten Psalm 121  - Huub Oosterhuis  
 
Welkom aan elkaar  
  
We gaan staan en zingen: psalm 27 vers 1 en 7 

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de HEER die mij behouden zal! 
 
7. O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den HEER en houd u onversaagd. 

 
Stil gebed, onze hulp en groet 
  
We zingen staande samen met het koor: 
Christus is de vaste grondslag  

Koor: 
1. Christus is de ware hoeksteen, 
die ons huis tezamen houdt, 
fundament waarop de muren, 
steen voor steen zijn opgebouwd. 
Sion staat voor altijd stevig, 
omdat het op Hem vertrouwt. 
 
Allen: 
2. Stad van God en stad van vrede, 
door de hemel zelf bemind, 
waar het lied nooit onderbroken 
en in elke toonaard klinkt, 
waar men eensgezind de lofzang 
om Gods grote glorie zingt. 
 
Allen: 
3. Gij, de gastheer in dit godshuis 
waar wij biddend voor U staan, 
wees als altijd ons genegen 
met uw liefde, hoor ons aan! 
Laat ons liefderijk gezegend 
nu van hieruit verder gaan. 
 
Koor: 
4. Geef gehoor aan ons, aan ieder 
die om uw genade vraagt, 
die het goede vast wil houden 
en zich aan uw liefde waagt, 
en het vaandel van uw glorie 
biddend naar uw toekomst draagt. 
 
Allen:  
5. Alle glorie geldt de Vader, 
alle eer ook voor de Zoon. 
Ook de Geest moet lof gezongen, 
Die in onze harten woont, 
lichte stralen van de Ene, 
Die in het verborgen troont. 
 
We gaan zitten 
 
Musica Religiosa zingt: 
- Gloria   - Antonio Vivaldi 
- Ere zij God in de hoge! 

- Consider the LIlies - R. Hoffman 
Zie hoe de lelies groeien, zie hoe de vogels vliegen... God 
bekleed de lelies en hij voedt de vogels. Zo zal hij ook ons 
voeden en bewaren. Hij leidt de schapen van Zijn kudde. 
Zo lijdt hij ook ons, als zijn de wegen soms moeilijk, Hij 
brengt ons naar veilige weiden. Hij kent al zijn kinderen 
vanaf hun geboorte. Hij geneest allen die op Hem 
vertrouwen en maakt hun harten als van goud! 
 
Gebed  
 
We zingen:  
- Gezang 291 vers 1 (liedboek 1973) 

1. Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
des Heilands woorden zijn gewis. 
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
maar nooit een vriend als Jezus is. 
Wat zou ooit zijne macht beperken? 
't Heelal staat onder zijn gebied! 
En wat zijn liefde wil bewerken, 
ontzegt Hem zijn vermogen niet. 
 
- Opwekking 42 (2x) 

‘k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: 
Hij is mij steeds nabij.  
 
- Opwekking 695 

verberg mij nu 
onder uw vleugels Heer 
houd mij vast 
in Uw sterke hand 
 
als de oceaan haar krachten toont 
zweef ik met U hoog 
boven de storm 
Vader, U bent sterker dan de vloed 
dan word ik stil;  
U bent mijn God! 
 
vind rust mijn ziel 
in God alleen 
ken Zijn kracht 
vertrouw Hem en wees stil 
 



als de oceaan haar krachten toont 
zweef ik met U hoog 
boven de storm 
Vader, U bent sterker dan de vloed 
dan word ik stil;  
U bent mijn God! 
 
Jessica van der Weerd leest met ons uit de Bijbel: 
Hebreeën 10: 32 – 11: 3 

32Herinner u de dagen van weleer, toen u, door het licht 
beschenen, in een moeizame worsteling met het lijden 
hebt standgehouden: 33enerzijds kreeg u publiekelijk 
smaad en beproevingen te verduren, anderzijds was u 
solidair met hen die hetzelfde moesten doormaken. 34U 
hebt meegeleefd met de gevangenen onder u, en toen u 
van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde 
aanvaard, in de wetenschap dat u iets beters bezit, een 
blijvend bezit voor uzelf. 35Leg die onbeschroomdheid 
dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond. 36Blijf 
juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u 
ontvangen wat u beloofd is. 37Immers: ‘Nog een heel 
korte tijd, dan komt hij die komen zal, hij blijft niet lang 
meer weg, 38en dan zullen mijn rechtvaardigen leven 
door hun geloof,’ maar ook: ‘Wie terugdeinst ben ik niet 
langer welgezind.’ 39Wij echter behoren niet tot degenen 
die terugdeinzen en ten onder gaan, maar tot hen die door 
hun geloof behouden blijven. 
 
Voorbeeldig geloof 
11 1Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we 
hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet 
zien. 2Om hun geloof werden de mensen uit vroeger 
tijden geprezen. 3Door geloof komen we tot het inzicht dat 
de wereld door het woord van God geordend is, dat dus 
het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare. 

 

En uit de Heidelberger Catechismus lezen we  
Zondag 7, vraag en antwoord 21: 

Vraag: Wat is waar geloof? 
Antwoord: Waar geloof is een stellig weten waardoor ik 
alles voor betrouwbaar houd, wat God ons in zijn Woord 
geopenbaard heeft. Tegelijk is het een vast vertrouwen, 
dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, 
dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving 
van de zonden, eeuwige gerechtigheid en eeuwig heil 
door God geschonken zijn, enkel uit genade, alleen op 
grond van de verdienste van Christus. 
 
Korte overweging met als thema: ‘’Wat is geloven?’ 
 

Orgelspel rond het thema van de dienst 
  
We zingen: Lied 939 (Liedboek 2013)  

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht, 
leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 
Uw vrede diep, Uw liefde groot, 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
 
2. U werd een mens, U daalde neer, 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer, 
die ons van elke vloek bevrijdt. 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis, 
want door Uw bloed, Uw levenskracht, 
komen wij vrij voor God te staan. 
 
3. Van eerste kreet tot laatste zucht, 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 
Gebeden 
   
Collecte voor: 

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

  
Musica Religiosa zingt tijdens de collecte: 
- Ave Verum  - W.A Mozart 
Gegroet waarachtig lichaam geboren uit de Maagd Maria 
dat werkelijk heeft geleden en voor de mens geofferd is 
aan het kruis. 
 
Nun danket Alle Gott - J.S. Bach 
Dankt, dankt nu allen God, aan Hem die grote dingen voor 
ons mensen doet.  Hij ziet ons in genade en biedt ons zijn 
Vaderlijke zorg! 
 
 
 
 

We zingen staande ons slotlied:  
Lied 136 vers 1, 2 en 3 

1. Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. 

 

 2. Blijf in mijn vrede, blijf in mij, 
mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. 
Blijf in mijn vrede, blijf in mij, 
mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. 

 

3. Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest, 
Hij zal u leiden,  weest niet bevreesd. 
Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest, 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. 
 
Zegen 
 
Na gesproken amen zingen we:  
vers 4 van lied 136 

4. Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
 
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.W.L. Dekker, dswldekker@gmail.com 

Brugdienstcommissie,brugdienstkampen@outlook.com 

 

De volgende Brugdienst wordt DV. gehouden op 
zondag 4 maart om 19.00 uur in de Broederkerk.  
Voorganger is dan ds. H.L. Rodenhuis uit Kampen 
m.m.v. gospelkoor Singers of Salvation o.l.v. Jan 
Koopman 

 
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 


