
 
 
 
 
 
 
 

Broederkerk Kampen 
zondag 7 oktober om 19.00 uur 
Voorganger: ds. R.J. Perk uit Nijverdal 
m.m.v. Clarissa (zang), Joanne (piano) en Inge 
Margriet (viool) van der Weerd 
Organist: Sander van den Houten 
Thema: ‘’Israël, Gods wonder’’ 
 
Voor de dienst zingen we: Opwekking 123 
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 
 
Clarissa, Joanne en Inge spelen en zingen: 
- Laat ons samen één zijn 
 
Welkom aan elkaar  
  
We gaan staan en zingen:  Psalm 122 vers 1 en 2 

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: `Gord u aan 

om naar des HEREN huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij!' 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 
 
2. Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de HEER verkoor, 
hier, waar uw heilge muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar 's HEREN woord, om zijns naams ere! 
Zo is het Isra‰l gezegd: 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 
 
Stil gebed, onze hulp en groet 
 
We zingen staande: Psalm 122 vers 3  
3. Bidt heil toe aan dit Vredesoord: 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om 's HEREN tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 
 
We gaan zitten 
 
Clarissa, Joanne en Inge spelen en zingen: 
- Wonderlijk 
- Maranatha 
 
Gebed  
 
We zingen:  
- Evangelische liedbundel 194 
1. Er is een stad voor vriend en vreemde 
diep in het bloemendal, 
er is een mens die roept om vrede, 

die mens roept overal. 
 
Refrein: 
Jeroesjalajiem, stad van God, 
wees voor de mensen een veilig huis. 
Jeroesjalajiem, stad van vrede, 
breng ons weer thuis. 
 
2. Er is een huis om in te wonen 
voorbij het dodendal, 
er is een vader met zijn zonen, 
zij roepen overal.  
Refrein 
 
3. Er is een tafel om te eten 
voorbij het niemandsland. 
Er is een volk dat wordt vergeten, 
dat volk roept overal.  
Refrein 
 
4. Er is een wereld zonder grenzen, 
zo groot als het heelal. 
Er is een hemel voor de mensen, 
dat hoor je overal.  
Refrein 
 
- Evangelische liedbundel 34 
Hine ma tov uma nayim 
Shved achim gam yachad 
Hine ma tov uma nayim 
Shved achim gam yachad 
Hine ma tov 
Sheved achim gam yachad 
Hine ma tov 
Sheved achim gam yachad 
 
Arend Jan leest met ons uit de Bijbel:  
Ezechiël 37 1-14 
Een dal vol beenderen 
1Ik werd opnieuw door de hand van de HEER 
gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij 
neer in een dal vol beenderen. 2Ik moest er aan alle 
kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid 
over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal 
waren uitgedroogd. 3De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, 
kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik 
antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet u alleen.’ 



4Toen zei hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze 
beenderen: “Dorre beenderen, luister naar de woorden 
van de HEER! 5Dit zegt God, de HEER: Beenderen, ik 
ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. 6Ik 
zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en 
jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven 
zodat jullie tot leven komen, en jullie zullen beseffen 
dat ik de HEER ben.”7Ik profeteerde zoals mij was 
opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid, er 
klonk een geruis van botten die naar elkaar toe 
bewogen en zich aaneen voegden. 8Ik zag pezen zich 
aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over 
de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. 
9Toen zei hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, 
profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt 
God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en 
blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven.”’ 10Ik 
profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen 
werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en 
gingen op hun voeten staan: een onafzienbare 
menigte. 11En hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze 
beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: “Onze 
botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze 
levensdraad is afgesneden.” 12Profeteer daarom en 
zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Mijn volk, ik 
zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven 
komen en ik zal jullie naar het land van Israël 
terugbrengen. 13Jullie zijn mijn volk, en jullie zullen 
beseffen dat ik de HEER ben als ik je graven open en 
jullie uit je graven laat komen. 14Ik zal jullie mijn adem 
geven zodat jullie weer tot leven komen, ik zal jullie 
terugbrengen naar je land, en jullie zullen beseffen dat 
ik de HEER ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen – zo 
spreekt de HEER.”’ 
 
Portretjes van jongeren uit Israël  
 
Korte overweging met als thema: ‘Israël, Gods 
wonder’  
 
Orgelspel rond het thema van de dienst  
  
We zingen: Psalm 118 vers 1 en 5  
1. Laat ieders Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Dit zij het lied der priesterkoren: 
Zijn  liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen: 
Zijn  liefde duurt in eeuwigheid. 
 
5. De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den Heer mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht: 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 
Gebeden 
   
Collecte voor: 

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

  
Clarissa, Joanne en Inge spelen en zingen tijdens 
de collecte: 
- Alles voor Hem 
- Gods zegen voor jou 
 
We zingen staande ons slotlied: Opwekking 334 
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 bevrijd 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. 
 
Heer ‘k wil komen in Uw nabijheid 
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid 
door het bloed mag ik U toebehoren 
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen 
schijn in mij, schijn door mij. 

 
Refrein 
 
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 
 
Zegen 
 
Na gesproken amen zingen we: lied 416 (lb) 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn  
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
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. R.J. Perk, robbertjanperk@planet.nl 
Brugdienstcommissie,brugdienstkampen@outlook.com 

 

De volgende Brugdienst wordt DV. gehouden op 
zondag 4 november om 19.00 uur in de Broederkerk.  
Voorganger is dan ds. G.H. Labooy uit IJsselmuiden 
m.m.v. Con Spirito o.l.v. Marijn de Jong 

 
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 

http://www.facebook.com/brugdienstkampen

