
 
 
 
 
 
 
 

Broederkerk Kampen 
zondag 1 december 2019 om 19.00 uur 
Voorganger: ds. Kees van Velzen uit Blaricum 
m.m.v. Chr. Kamper Mannenkoor DEV  
o.l.v. Gerwin van der Plaats  
Organist: Sander van den Houten 
Thema: ‘Je gebed is verhoord’ 
 
Voor de dienst zingen we:  
Weerklank 112 vers 1 en 2 
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor u open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heil'ge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 
2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
Weerklank 102 vers 1, 2 en 4  
1. Al wie dolend in het donker, 
in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder 
op de nieuwe morgen wacht: 
vrijheid wordt aan u verkondigd 
door een koning zonder macht. 
 
2. Onze lasten zal Hij dragen, 
onze onmacht totterdood, 
geeft als antwoord op ons vragen 
ons Zichzelf als levensbrood 

Nieuwe vrede zal er dagen, 
liefde straalt als morgenrood. 
 
4. Dor en droog geworden aarde 
die om dauw en regen vraagt 
dode mens die snakt naar adem 
wereld die om toekomst vraagt: 
Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam, 
die mijn welbehagen draagt.  
 
DEV zingt: 
- Vader, ik aanbid U 
 
Welkom aan elkaar  
  
We zingen staande: psalm 149 vers 1  
1. Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den HEER verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
Stil gebed, onze hulp en groet 
 
We zingen staande: psalm 149 vers 3 en 5 
3. De HEER gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den HEER verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 
 
5. Nu zal, gelijk er staat geschreven, 
Gods volk in volle vrede leven. 
De boze vijand is verslagen. 
Prijs 's HEREN welbehagen! 
Na het duister der wereldnacht 
blinkt de luister van Gods geslacht. 
Hemel en aarde stemmen saam 
en prijzen 's HEREN naam. 
 
We gaan zitten 

DEV zingt: 
- Close to Thee  
- Als g’ in nood gezeten 
 
Gebed  
 
We zingen 
Opwekking 40  
Zoek eerst het koninkrijk van God, 
en zijn gerechtigheid. 
En dit alles krijgt u bovendien, hallelu haleluja. 
 
(Refrein) 
Halleluja, halleluja, ) 
halleluja, halleluja. ) 4x 
 
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord. 
dat door de Heer gesproken word,halleluja. 
(Refrein) 
 
Bid en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult hem zien. 
Klopt en de deur zal voor u open gaan 
haleluja. 
(Refrein) 
 
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 bevrijdt 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) 
 
Janique Versprille leest met ons uit de Bijbel:  
Lucas 1: 5 – 20 
5Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een 
priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling 
Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van 
Aäron. 6Beiden waren vrome en gelovige mensen, die 
zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer 
hielden. 7Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was 
onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd. 8Toen de 
afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de 
priesterdienst te vervullen, 9werd er volgens het 
gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door 
het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in 
het heiligdom van de Heer. 10De samengestroomde 
menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd 
gebracht. 11Opeens verscheen hem een engel van de 
Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar 
stond. 12Zacharias schrok hevig bij het zien van de 
engel en hij werd door angst overvallen. 13Maar de 
engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je 
gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon 
baren, en je moet hem Johannes noemen. 14Vreugde 
en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen 
zich over zijn geboorte verheugen. 15Hij zal groot zijn 
in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste 
drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de 
heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn 
moeder is, 16en hij zal velen uit het volk van Israël tot 
de Heer, hun God, brengen. 17Als bode zal hij voor 
God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om 
ouders met hun kinderen te verzoenen en om 
zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij 
het volk gereedmaken voor de Heer.’ 18Zacharias 
vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? 
Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al 
op leeftijd.’ 19De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, 
die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden 

om je dit goede nieuws te brengen. 20Maar omdat je 
geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de 
voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom 
zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles 
gaat gebeuren.’ 
 
Korte overweging met als thema: ‘Je gebed is 
verhoord’ 
 
Orgelspel rond het thema van de dienst  
  
We zingen: gezang 477 vers 1 en 2 (lb) 
1.Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
 
Gebeden 

    
DEV zingt: 
- You’ll never walk alone 
 
Collecte voor: 

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

 
We zingen staande ons slotlied:  
gezang 456 vers 1 en 2 
1. Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
2. Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

Zegen 

Gezang 456 vers 3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
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. K. van Velzen keescvanvelzen@gmail.com 
Brugdienstcommissie,brugdienstkampen@outlook.com 

 

Kerstnachtdienst BOVENKERK 
24 december om 22.30 uur 
ds. Gerard Doorn uit Vriezeveen 
m.m.v. het Hervormd Kerkkoor o.l.v. Harry Hamer 
Kerstzangdienst BOVENKERK 
25 december om 19.00 uur 
Ds. Andre van der Graaf uit Heerde 
m.m.v. het Hervormd Kerkkoor o.l.v. Harry Hamer 
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! 


