
 
 
 
 
 
 
 

Broederkerk Kampen 
zondag 3 maart om 19.00 uur 
Voorganger: Bert Noteboom 
m.m.v. mannenensemble ‘Into My Heart’  
o.l.v. Bart Hoekstra 
Organist: Sander van den Houten 
Thema: ‘’Een lied van hoop’’ 

 
Voor de dienst zingen we:  
Gezang 440 vers 1 en 4 (liedboek 1970) 

1.Ik heb de vaste grond gevonden, 
waarin mijn anker eeuwig hecht: 
de dood van Christus voor de zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan, 
als aarde en hemel ondergaan. 
 
4. Daarop wil ik gelovig bouwen, 
getroost, wat mij ook wedervaart; 
mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 
wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
Steeds vind ik daar opnieuw bereid 
oneindige barmhartigheid. 
 
Gezang 174 vers 1 en 2 (bundel 1938) 

Vaste Rots van mijn behoud, 
Als de zonde mij benauwt, 
Laat mij steunen op uw trouw, 
Laat mij rusten in uw schauw, 
Waar het bloed, door u gestort, 
Mij de bron des levens wordt. 
 
Jezus, niet mijn eigen kracht, 
Niet het werk, door mij volbracht, 
Niet het offer, dat ik breng, 
Niet de tranen, die ik pleng, 
Schoon ik gansche nachten ween, 
Kunnen redden, Gij alleen. 
 
Into My Heart zingt: 
- Heer wees mijn Gids, 
- This little light. 
 

Welkom aan elkaar  
  
We gaan staan en zingen: Psalm 43 vers 3 en 4 (ob) 

3. Zend HEER', Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 
 
4 Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt 
Mij eindeloos verheugt. 
 
Stil gebed, onze hulp en groet 
 
We zingen staande: Lied 294 (OTH) 

1 Een naam is onze hope, 
een grond heeft Christus' Kerk, 
zij rust in ene dope, 
en is zijn scheppingswerk. 
Om haar als bruid te werven, 
kwam Hij ten hemel af. 
Hij was 't, die door zijn sterven 
aan haar het leven gaf. 
 
2. Vergaard uit alle streken 
in heel de wereld een, 
werd dit haar zalig teken, 
dat allen is gemeen. 
Een bede vouwt de handen, 
een zegen breekt het brood, 
een vuurbaak staat te branden 
in 't duister van de dood. 
 
We gaan zitten 
 
Into My Heart zingt: 
- Worthy is the lamb, 
- De storm 
 
Gebed  
 
We zingen: Lied 150 (OTH)  

1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
2. ‘k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd 
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
en met God de Vader en verenigt met uw volk 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk 
 
3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 
4. Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Gods rijk 
 
Janique Versprille leest met ons uit de Bijbel:  
Psalm 42  

1.Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van 
Korach. 2Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, 
zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! 3Mijn ziel dorst naar 
God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan 
om voor Gods aangezicht te verschijnen? 4Mijn tranen 
zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag 
tegen mij zeggen: Waar is uw God? 5Hieraan denk ik en 
ik stort mijn ziel in mij uit: hoe ik meeging in de stoet en 
met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang 
en lofliederen: een feestvierende menigte. 6Wat buigt u 
zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op 
God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen 
verlossing van Zijn aangezicht. 7Mijn God, mijn ziel buigt 
zich neer in mij, daarom denk ik aan U vanuit het land van 
de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het 
laaggebergte. 8Watervloed roept tot watervloed, terwijl 
Uw waterkolken bruisen; al Uw baren en Uw golven zijn 
over mij heen gegaan. 9Maar de HEERE zal overdag Zijn 
goedertierenheid gebieden; 's nachts zal Zijn lied bij mij 
zijn,een gebed tot de God van mijn leven. 10Ik zeg tegen 
God:Mijn rots, waarom vergeet U mij? Waarom ga ik in 
het zwart gehuld,door de onderdrukking van de vijand? 
11Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn 



tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij 
zeggen: Waar is uw God? 
12Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig 
in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is 
de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. 
 
Psalm 43 

1Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak; 
bevrijd mij van het volk zonder goedertierenheid, van de 
man van bedrog en onrecht. 2Want U bent de God van 
mijn kracht. Waarom verstoot U mij dan? Waarom ga ik 
steeds in het zwart gehuld, door de onderdrukking van de 
vijand? 3Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij 
leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw 
woningen, 4zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar 
God, mijn blijdschap, mijn vreugde; en ik U met de harp 
kan loven, o God, mijn God! 5Wat buigt u zich neer, mijn 
ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik 
zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van 
mijn aangezicht en mijn God. 
 
Korte overweging met als thema: ‘’Een lied van hoop’’ 
 
Orgelspel rond het thema van de dienst  
  
We zingen: Opwekking 575 

Jezus alleen, ik bouw op Hem  
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.  
Door stormen heen hoor ik zijn stem,  
dwars door het duister van de nacht. 
 
Zijn woord van liefde dat mij sust  
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament;  
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
 
Jezus alleen werd mens als wij;  
klein als een kind, in kwetsbaarheid.  
Oneindig veel hield Hij van mij,  
leed om mijn ongerechtigheid. 
 
En door zijn offer werd ik vrij,  
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,  
ontnam de dood zijn heerschappij;  
dankzij zijn sterven leef ik nu. 
 
Daar in het graf, in dood gehuld,  
leek al zijn macht tenietgedaan.  
Maar, o die dag, dat werd vervuld:  
Jezus, de Heer is opgestaan! 

 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid  
ben ik van vloek en schuld bevrijd.  
Ik leef in Hem en Hij in mij;  
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
 
Geen levensangst, geen stervensnood;  
dat is de kracht, waar ik in sta.  
Van eerste stap tot aan de dood  
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
 
Geen duivels plan of aards bestaan  
kan mij ooit roven uit zijn hand.  
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;  
in die verwachting houd ik stand. 
 
Gebeden 
    
Into My Heart zingt: 
- In His love 
- ‘k Heb gehoord van een stad 
 
Collecte voor: 

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

 
We zingen staande ons slotlied: Opwekking 354 

Glorie aan God. -4x- 
 
Lof zij de Heer, / Hem komt toe alle eer. 
Hij’s het Lam dat regeert / tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, / heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, / wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, / eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, / over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, / weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. -4x- 
 
Kondigt het aan, / door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard’ wordt vervuld / van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, / want hij weet: Jezus leeft! 
Hij’s verslagen, / het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, / over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, / weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. -4x- 

 
Heersen met Hem / op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, / vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. / Eeuwig vreugde voor 
God, 
lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. -4x- 
 
Zegenbede 
 
Na gesproken amen zingen we: Gezang 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: Bert Noteboom, info@nspired.nu 
Brugdienstcommissie, brugdienstkampen@outlook.com 

 

De volgende Brugdienst wordt DV. gehouden op zondag 
7 april om 19.00 uur in de Broederkerk.  
Voorganger is dan ds. Gerard Doorn uit Vriezeveen 
m.m.v. 4 trompettisten o.l.v. Arjan Hubach 

 
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! 
 


