
 
 
 
 
 
 
 

Broederkerk Kampen 
zondag 2 september om 19.00 uur 
Voorganger: ds. P. Verhagen uit Harderwijk 
m.m.v. Christelijk Gereformeerd Kerkkoor ‘Zingend 
Getuigen’ o.l.v. Gerwin van der Plaats 
Organist: Ab Weegenaar 
Thema: ‘’Terug van vakantie’’ 
 
Voor de dienst zingen we:  
- Psalm 108 vers 1 en 2 
1 Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k Zal zingen voor den Opperheer, 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in den dageraad ontwaken 
En met gezang mijn God genaken. 
 
2 Ik zal, o HEER', Uw wonderdaan, 
Uw roem den volken doen verstaan; 
Want Uwe goedertierenheid 
Is tot de heemlen uitgebreid. 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 
 
- Lied 171 (OTH) 
Here Jezus, om Uw woord, 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort, 
Uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven, 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
Ons gevoel en ons verstand, 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als Uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 

't Goede denken, doen en dichten, 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
O Gij glans der heerlijkheid,  
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid,  
open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen, 
tot de hemel door mag dringen. 
 
Zingend Getuigen zingt: 
- Psalm 24 – intochtslied  
 
Welkom aan elkaar  
  
We gaan staan en zingen:  
Gez. 413 vers 1, 2 en 3 (nlb) 
1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart ten allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid! 
 
2. Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan! 
Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
"Heilig, heilig, heilig" toe! 
 
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! 
 
Stil gebed, onze hulp en groet 
 
We zingen staande: Lied 178 vers 1, 2 en 3 (OTH)  
1. Wees stil voor het aangezicht van God  
want heilig is de Heer’ 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag  
en kniel nu voor hem neer  
Die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt  
 

Wees stil voor het aangezicht van God 
want heilig is de Heer 
 
2. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft  
ons in dit uur 
Wij staan nu op heilige grond 
waar Hij verschijnt met vuur 
Een eeuwig durend licht straalt van Zijn aangezicht 
Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur 
 
3. Wees stil, want de kracht van onze God  
daalt neer op dit moment 
De kracht van de God die vergeeft  
en ons genezing brengt 
Niet is onmogelijk voor wie gelooft in Hem 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment 
 
We gaan zitten 
 
Zingend Getuigen zingt: 
- Wees Gij mijn Gids, Heer 
- Trooster van Jezus 
 
Gebed  
 
Yvonne leest met ons uit de Bijbel: 
- Psalm 62 
1Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Een 
psalm van David.  
2Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt 
mijn redding.  
3Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, 
nooit zal ik wankelen. 
4Hoe lang nog vallen jullie aan op één man en 
bedreigen jullie hem met de dood? Hij is als een muur 
die omvalt, als een wal die op instorten staat. 
5Zij willen hem van zijn hoogte storten, de leugen is 
hun lust en hun leven, een zegenwens ligt op hun 
lippen, maar in hun hart verbergt zich een vloek. sela 
6Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik 
alles verwachten. 
7Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik 
zal niet wankelen. 
8Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots, 
mijn schuilplaats is God. 



9Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde, 
open voor hem uw hart, God is onze schuilplaats. sela 
10Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam, niets dan 
een leugen de mensenkinderen, in de weegschaal 
gaan zij omhoog, samen zijn zij lichter dan lucht. 
11Vertrouw niet op geweld, op iets vluchtigs als 
geroofd bezit, ook al groeien geld en goed, houd je hart 
ervan vrij. 
12Eenmaal heeft God gesproken, tweemaal heb ik het 
gehoord: ‘De macht is aan God.’ 
13Bij u, Heer, is ontferming, u beloont ieder mens 
naar zijn daden. 
 
- Mattheus 16: 24-26 
24Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij 
aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis 
op zich nemen en mij volgen.  
25Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het 
verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, 
zal het behouden.  
26Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen 
als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet 
overhebben voor zijn leven? 
 
Korte overweging met als tekst:  
Psalm 62: 2a Denk aan je ziel 
 
Orgelspel rond het thema van de dienst  
  
We zingen: Lied 226 (Evang. Liedb)  
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 
 
Gebeden 
   
Collecte voor: 

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

  
Zingend getuigen zingt tijdens de collecte: 
- Kom naar huis 
- Lied van verlangen 
 
We zingen staande ons slotlied: Psalm 62 
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

2. Hoe lang belaagt gij en hoe lang 
bedreigt ge mij met ondergang, 
die tot mijn onheil hebt besloten? 
Wat stormt gij aan met ruw geweld? 
Gij zelf zijt als een muur die helt 
en haast aan stukken is gestoten. 

3. Mijn haters sloten zich aaneen 
met velen tegen mij alleen, - 
hoe zou mijn val hun hart verheugen! 
Zij zijn vol valsheid en verraad, 
zij spreken heil, maar denken haat, 
 
Zegen 
 
Na gesproken amen zingen we: Lied 135 (OTH) 
Vrede van God, de vrede van God,  
De vrede van God zij met jou.  
Vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou  
 
In Jezus Naam, In Jezus Naam,  
In Jezus Naam geef ik jou:  
Vrede van Hem, vrede van God,  

De vrede van God zij met jou  
 
Heilige Geest, de Heilige Geest,  
De Heilige Geest zij met jou.  
Vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou. 
 
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. Verhagen, verhagen.p@wxs.nl 
Brugdienstcommissie,brugdienstkampen@outlook.c
om 

 

De volgende Brugdienst wordt DV. gehouden op 
zondag 7 oktober om 19.00 uur in de 
Broederkerk.  
Voorganger is dan ds. R.J. Perk uit Nijverdal 
m.m.v. zusjes van der Weerd 

 
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 

 

 

 

Brugdiensten 2e halfjaar:  
7 oktober: Ds. R.J. Perk – zusjes vd Weerd  
4 november: Ds. G.H. Labooy – Con Spirito  
2 december: Ds. H. van Ark – Arioso  
Kerstnachtdienst (Bovenkerk):  Ds. F.J.K. van Santen – 
Hervormd Kerkkoor/AMDG  
25 december (Bovenkerk):  J.C. van der Hart – 
Hervormd Kerkkoor 

http://www.facebook.com/brugdienstkampen

