3. Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn
dat in ons zingt met eindeloos refrein
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
Musica Religiosa zingt:
Adoramus te Christe
Broederkerk Kampen
zondag 2 februari 2020 om 19.00 uur
Voorganger: Daniël Maassen van den Brink uit
Kampen
m.m.v. kleinkoor Musica Religiosa o.l.v. Gerwin van
der Plaats
Organist: Sander van den Houten
Thema: ‘’Een heilige kus’’
Voor de dienst zingen we:
Weerklank 433
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 er van,
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.

3. Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de HERE die ons zegent met zijn goed.

Welkom aan elkaar
We gaan zitten
We zingen staande: Gezang 320 vers 1, 2 en 4 (lb)
1. Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand
en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.
2. Kinderen van eenzelfde Vader,
komt nu tesaam van zuid en noord.
Van oost en west treden wij nader
tot dit welaangename oord.
Kracht van de jeugd,
breng nu verheugd
de stenen bij elkaar.
God helpt u wonderbaar.
4. De Heilge Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij
en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

Musica Religiosa zingt:
U die mij geschapen hebt
Ik bid voor jou
Gebed
We zingen
Opwekking 137 (2x)
King of kings and Lord of lords
glory, halleluja.
)2x
Jesus, Prince of Peace
glory, halleluja.

)2x

Opwekking 194
U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
Wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één, U bracht ons tesamen,
Wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan,
Dan bindt het ons saam,
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
Dan bindt het ons saam,
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.

Stil gebed, onze hulp en groet
Weerklank 9 vers 1, 3 en 4
1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
die U ons noemt door sterren, zon en maan
Hemel en aarde spreken wijd en zijd
tonen het wonder van uw heerlijkheid
2. U komt ons Heer, in Christus tegemoet,
U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed
U roept ons mensen in uw heerlijkheid
leven om Jezus' wil in eeuwigheid

We zingen staande: psalm 85 vers 1 en 3
1. Gij waart goedgunstig voor uw land, o HEER,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.

Opwekking 51
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
en uw blijdschap wordt vervuld.
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
en uw blijdschap wordt vervuld,
en uw blijdschap wordt vervuld,
en uw blijdschap wordt vervuld.
Dit is mijn gebod, dat gij elkander
liefhebt en uw blijdschap wordt vervuld.

Weerklank 264 vers 1, 3 en 4
1. Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.
3. Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.
4. Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.
Ellen Veldkamp leest met ons uit de Bijbel:
Mattheus 26: 47-50
47Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een
van de twaalf, in gezelschap van een grote, met zwaarden
en knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters
en de oudsten van het volk was gestuurd. 48Met hen had
zijn verrader een teken afgesproken. ‘Degene die ik kus,’
had hij gezegd, ‘die is het, die moet je gevangennemen.’
49Hij liep recht op Jezus af, zei: ‘Gegroet, rabbi!’ en kuste
hem. 50Jezus zei tegen hem: ‘Vriend, ben je daarvoor
gekomen?’ Daarop kwam de bende naderbij, ze grepen
Jezus vast en namen hem gevangen.
Romeinen 16: 3 -16
3Groet Prisca en Aquila, mijn medewerkers in de dienst
aan Christus Jezus, 4die voor mij hun leven op het spel
hebben gezet. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook
alle gemeenten van de heidenen. 5Groet ook de
gemeente die bij hen in huis samenkomt. Groet mijn
geliefde Epenetus, die als eerste in Asia tot het geloof in
Christus is gekomen. 6Groet Maria, die zich veel moeite
voor u heeft getroost. 7Groet Andronikus en Junia, mijn
volksgenoten die met mij in de gevangenis hebben
gezeten, die als apostelen veel aanzien genieten en die
eerder dan ik één met Christus zijn geworden. 8Groet mijn
geliefde Ampliatus, die in de Heer gelooft. 9Groet
Urbanus, onze medewerker in de dienst aan Christus, en
groet mijn geliefde Stachys. 10Groet Apelles, wiens trouw
aan Christus beproefd is. Groet de huisgenoten van
Aristobulus. 11Groet Herodion, mijn volksgenoot. Groet
de huisgenoten van Narcissus die in de Heer geloven.
12Groet Tryfena en Tryfosa, die zich hebben ingespannen
voor de dienst aan de Heer. Groet onze geliefde Persis,
ook zij heeft zich ingespannen voor de dienst aan de

Heer. 13Groet Rufus, die door de Heer is uitgekozen, en
zijn moeder, die ook voor mij een moeder is. 14Groet
Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas en de
broeders en zusters die bij hen samenkomen. 15Groet
Filologus en Julia, Nereus en zijn zuster, en Olympas en
alle heiligen die bij hen samenkomen. 16Groet elkaar met
een heilige kus. Alle gemeenten van Christus laten u
groeten.
Korte overweging met als thema: ‘Een heilige kus’’

We zingen staande ons slotlied:
Weerklank 356 vers 1 en 2
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.
2. Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Orgelspel rond het thema van de dienst
Zegen
We zingen: Weerklank 513 vers 1, 2 en 4
1. Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is ‘t die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons ‘t goede doen,
Hij geeft na donk're regen
een mild en klaar seizoen.
2. Goddank, wij overdenken
‘t geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen,
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.
4. Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgenboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.
Gebeden
Musica Religiosa zingt:
I believe in Christ
Collecte voor:
1e rondgang: Brugdienstwerk
2e rondgang: Kerk en eredienst

Na de zegen zingen we vers 4
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: D. Maassen van den Brink danielmvdb@hotmail.com
Brugdienstcommissie,brugdienstkampen@outlook.com
De volgende Brugdiensten in de Broederkerk:
1 maart - ds. Evert van der Veen / Alianthus
5 april: ds. Hans van Ark / Trompetgroep
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!

