
 
 
 
 
 
 
 

Broederkerk Kampen 
zondag 6 januari om 19.00 uur 
Voorganger: Prop. Yorick Breemes 
m.m.v. gitaarkwartet ‘Kithara’ uit Oldebroek 
Organist: Sander van den Houten 
Thema: ‘’Nieuwe ronde, nieuwe kansen’’ 
 
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! 
 
Kithara speelt en zingt: 
-  God heb ik lief 
-  The reason 
 
Welkom aan elkaar  
  
We gaan staan en zingen: psalm 90 vers 1 en 2 
1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 

wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 
 
2. Nog eer de bergen uit de baaierd stegen, 
de aarde en de zee gestalte kregen, 
nog eer uw scheppend woord aan alle leven 
een wereld om te wonen heeft gegeven, 
God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt, 
van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. 
 
Stil gebed, onze hulp en groet 
 
We zingen staande: Lied 513 vers 1, 2 en 4 (nlb)  
1. God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne, 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
2. God heeft het eerste woord.  
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde, 
oorsprong en doel en zin. 
 
We gaan zitten 
 
Kithara speelt en zingt: 
-  Mijn Jezus in hou van U (instrumentaal) 
-  Zegen 
 
Gebed  
 
We zingen:  
- Lied 885 vers 1 en 2 (nlb) 
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 
 
- Lied 913 vers 1 (nlb) 
1. Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig kalme moed!. 
 
Ellen Veldkamp leest met ons uit de Bijbel:  
Mattheus 6: 25-34  
25Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over 
jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over 
je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het 
leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet 
meer dan kleding? 26Kijk naar de vogels in de lucht: 
ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen 
voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze 
voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27Wie van 
jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één 
el aan zijn levensduur toevoegen? 28En wat maken 
jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de 
lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet 
en weven niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in 
al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30Als 
God het groen dat vandaag nog op het veld staat en 
morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel 
zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan 



niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus niet 
bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we 
drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 
32dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. 
Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles 
nodig hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk van 
God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere 
dingen je erbij gegeven worden. 34Maak je dus 
geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag 
van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft 
genoeg aan zijn eigen last. 
 
Korte overweging met als thema: ‘‘Nieuwe 
ronde, nieuwe kansen’’ 
Een nieuw jaar: nieuwe ronde, nieuwe kansen. Een 
jaar om van alles in te doen. Misschien een jaar om 
God en de kerk een nieuwe kans te geven. Maar 
altijd weer een jaar waarin God Zélf met ons verder 
wil, ons een nieuwe begin wil geven, een nieuwe 
ronde met nieuwe kansen.  
 
Orgelspel rond het thema van de dienst  
  
We zingen: Lied 871 vers 1, 2, 3 en 4 (nlb) 
1. Jezus zal heersen waar de zon, 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 
2. Het lied in alle talen zal, 
zijn liefde lover overal 
en uit de kindermond ontspringt, 
de lofzang die Zijn naam omringt. 
 
3. Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijdt,  
wie moe was komt tot rust voorgoed,  
wie arm was leeft in overvloed.  
 
4. Laat loven al wat adem heeft, 
de Koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin, 
stem met het lied der engelen in. 
 
Gebeden 

   
Collecte voor: 

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

  
Kithara zingt tijdens de collecte:  
-  One thing remains 
-  Over fields of green 
 
We zingen staande ons slotlied: Opwekking 520 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart 
Leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 
wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 
 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als Uw kind 
dat in Uw armen geborgenheid vindt. 
 
Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht  
Als een toren van kracht, 
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
 
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
Bij U te wonen is al wat ik wens, 
Met als beloning dat ik op U lijk 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
 
Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
Als ik daar kom in het licht van Uw zon, 
Stralend van vreugde, ) 
Getooid als een bruid ) 
Gaat mijn verlangen ) 2x 
Nog meer naar U uit. ) 
 
Zegenbede 
 
Na gesproken amen zingen we:  
lied 322 vers 1 en 2 (OTH) 
1. Maak ons tot een stralend licht 
voor de volken, 
een stralend licht 

voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet 
wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
 
4. Maak ons tot een vrolijk lied 
voor de volken, een lied van dank 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld zingt 
voor degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen. 
 
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: 
Prop. Y. Breemes, yorickbreemes@hotmail.com 
Brugdienstcommissie,brugdienstkampen@outlook.com 

 

De volgende Brugdienst wordt DV. gehouden op 
zondag 3 februari om 19.00 uur in de Broederkerk.  
Voorganger is dan ds. P. Verbaan uit Ermelo 
m.m.v. Elburgs Mannenkoor OBK o.l.v. Wim Magré 

 
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 

 

http://www.facebook.com/brugdienstkampen

