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Beste broeders en zusters,
In deze bijzondere tijd krijgen we regelmatig vragen 
van gemeenteleden over de invulling van de 
diensten. Wij waarderen dit zeer, omdat dit ook een 
stukje betrokkenheid aangeeft. De keerzijde is dat 
we ons moeten houden aan de afspraken zoals die 
op zowel landelijk als plaatselijk niveau (ook PKN 
Kampen breed) zijn genomen. Daar waar wij op 
behoeftes kunnen inspelen, zullen we dat zeker 
doen, binnen de richtlijnen waar wij ons aan hebben 

te houden. Wij begrijpen dat dit soms moeilijk is, 
maar alleen op deze manier hopen en bidden we dat 
we dit tijdperk zo snel mogelijk achter ons kunnen 
laten. Blijven we naar elkaar omzien via telefoon, e-
mail, appje, sociale media? Dat is een taak voor 
iedereen. Verlies daarbij ook de ouderen in onze 
gemeente niet uit het oog! Nog even in een 
overzicht van de zondagse en doordeweekse 
activiteiten in de Broederkerk:  

 

Dag Soort moment Aanvangstijd   Kanaal  

Zondag Kerkdiensten 9:30 en 17:00 Kerkdienstgemist.nl 
Kerkomroep.nl 
Kerkradio 

Dinsdag Reguliere uitzending 19:00 Kerkradio 

Donderdag Meditatief moment 19:00 Kerkdienstgemist.nl  
Kerkradio 

Zaterdag Orgelspel 
 

19:00  Kerkdienstgemist.nl 
Kerkomroep.nl 
Kerkradio 

 
Diensten komende periode 
Vanwege allerlei vragen over de diensten rondom Pasen wat betreft de kinderdienst op Goede Vrijdag en de 
dienst op 2e paasdag, hieronder per dienst een korte notitie. 

Goede Vrijdagmorgen 
10 april 2020 

Een dienst verzorgd door en toegespitst op onze kinderen van 
de gemeente. Ook nu zullen er zo min mogelijk mensen 
aanwezig zijn in de kerkzaal, zoals eerder afgesproken. 

2e Paasdag  
maandag 13 april 2020 

Een korte ambtelijke dienst met ds. M. van Dam uit IJsselmuiden 
en mede verzorgd door de Zondagsschool. 

 
Heilig Avondmaal, Belijdenisdienst en Doopdienst 
Al deze bijzondere diensten worden tot nader orde uitgesteld, zoals ook PKN Kampen breed is afgesproken. 
 
Collecte 
We willen u nog wijzen op de Givt-app. Maak daar alstublieft gebruik van in deze periode.  
  



 

Meditatie ter bemoediging: ‘DE HEERE IS MIJN HERDER’ (PSALM 23:1A)   
David gaat even naast ons zitten, om uit te leggen 
hoe hij het herderschap van God ziet. David is 
namelijk één van de eerste geweest, die de HEERE 
als Herder zo heeft voorgesteld. Later in Israëls 
geschiedenis stelen de profeten de HEERE ook voor 
als Herder. Jesaja 40 vertelt ons:  ‘Hij zal zijn kudde 
weiden als een herder.  Hij zal de lammeren in Zijn 
armen vergaderen en in Zijn schoot dragen. We zien 
in Psalm 23 een herder met een grote kudde 
schapen er achteraan door allerlei heidevelden 
gaan. De herder gaat voor de schapen uit en volgen 
zij hem.  In Psalm 23 brengt de herder zijn schapen 
in grazige weiden, waar genoeg voedsel en drinken 
is en waar ze rustig kunnen liggen, terwijl hun herder 
ze in de gaten houdt, of er geen roofdieren in de 
buurt zijn.  
 
In Psalm 23 voelt David zich eigenlijk zelf als een 
schaap,  die zonder de blijvende zorg van de goede 
Herder niet verder kan. Zonder zijn God, is hij een 
mens, die verdwaalt en – zogezegd – in de klauwen 
van allerlei soorten vijanden terecht komt. Vandaar 
dat Hij zegt: de HEERE is mijn Herder! Wat David als 
herder betekende voor zijn kudde, betekende God 
voor David. Daarom begint Psalm 23 met de uitroep 
van vertrouwen, vreugde en zekerheid: ‘De Heere is 
mijn Herder!’ David zegt niet in het algemeen dat 
God een Herder is. Nee, hij zegt: ‘de Heere is mijn 
Herder!  Hij zorgt voor mij, Hij beschermt mij en Hij 
bewaart mij.’ Deze Herder is David troostend nabij. 
Onder de hoede van deze Herder weet David zich 
veilig! 

In de catacomben van Rome, de onderaardse 
gewelven waar de vervolgde christenen hun 
geheime samenkomsten hielden, is de oudste 
afbeelding van Christus te vinden. Het is een simpele 
krabbel van een man met een lam op zijn schouder. 
Zo hebben de eerste christenen in de wereldstad 
Rome Christus gezien: een herder die zijn verloren 
schaap zoekt en die het – als Hij het heeft gevonden- 
op Zijn schouder neemt.   
 
Een prachtig beeld: Jezus Christus zelf is de goede 
Herder. Hoeveel mensen zullen uit deze woorden, 
geen kracht hebben geput? Geloofsmoed? In 
situaties, waarin deze woorden, die het hart raken, 
opbeurend zijn, kracht geven?  
Woorden in deze meditatie die als lamp voor onze 
voet zijn en een licht op ons pad in deze onzekere 
tijden. 
 
En u in de stilte van uw hart: de HEERE is ook míjn 
Herder? Als geloofsfeit? Al ga je, door een dal vol 
schaduw van de dood, geen kwaad vrezend? Omdat 
deze goede Herder zich als Herder overgaf tot in de 
dood van het kruis. Hij offerde zich in plaats van ons 
op!  Wat een Herder, die Zijn leven geeft voor de 
schapen. God vraagt jou om jezelf te zien als een 
schaap van zijn kudde en Jezus als jouw herder. Je 
vindt alleen veiligheid in het kennen van de Goede 
Herder.  Hij is met recht de goede Herder, want door 
genade is Hij onze enige troost in leven én in sterven.   
 

 
Tot slot 
We houden in deze tijden de lofzang gaande. Dit willen we als kerkenraad te allen tijde doen.  
Nu met Psalm 62, vers 2 en 3: 

‘Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil.  
Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting;  

ik zal niet al te zeer wankelen’ 
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