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“en zij gaven zich eerst aan de Heer en door de wil van God ook aan ons”
2 Korintiiërs.5:8

Welkom en inleiding
Onze hulp en onze verwachting (Sela)
allen
Onze hulp en onze verwachting
is van God onze Heer
Hij die alles maakte
laat niet los wat hij begon
voorgangers
Genade en vrede van God de vader
Door Jezus zijn zoon Immanuel
Hij woont met zijn geest in ons
Hij woont met zijn geest in ons
allen
Halleluja, hallelujah amen
Halleluja, hallelujah amen
Onze hulp en onze verwachting
is van God onze Heer
Hij die alles maakte
laat niet los wat hij begon
Genade en vrede van God de vader
Door Jezus zijn zoon immanuel
Hij woont met zijn geest in ons
Hij woont met zijn geest in ons
Halleluja, hallelujah amen
Halleluja, hallelujah amen
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allen
Psalm 95: 1, 2 en 3
1
Steekt nu voor God de loftrompet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.
Brengt Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Viert Hem, de koning der getijden.
2

Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan,
de goden zijn Hem onderdaan;
de hoge bergen houdt Hij staande.
Het hart der aard’ is in zijn hand.
Hij riep de zee, Hij schiep het land.
Hij is het, die de weg ons baande.

3

Komt, werpen wij ons voor den Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.

Gebed
Bijbellezing:
Nehemia 1: 1-6
1
Verslag van Nehemia, de zoon van Chachalja. In de maand kislew
van het twintigste jaar, toen ik mij in de burcht van Susa bevond,
2
kwam een van mijn broers, Chanani, met een aantal mannen
vanuit Juda naar me toe. Ik vroeg hun hoe het de Joden verging
die waren overgebleven en de ballingschap hadden overleefd, en
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informeerde naar de toestand in Jeruzalem. 3 Ze vertelden me
dit: ‘Het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap
hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn er
het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken
en de poorten zijn in vlammen opgegaan.’
4
Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond
zitten. Ik rouwde dagenlang, ik vastte en riep de God van de
hemel aan. 5 Ik bad: ‘Ach HEER, God van de hemel, machtige en
ontzagwekkende God, u die uw beloften nakomt en trouw bent
aan ieder die u liefheeft en doet wat u gebiedt, 6 luister
aandachtig en zie hoe uw dienaar dag en nacht tot u bidt ten
behoeve van uw dienaren, de Israëlieten. Ik belijd de zonden die
wij, Israëlieten, tegenover u hebben begaan, ook ik en mijn
familie.
Overdenking
Psalm 130 (Psalmen voor Nu)
Uit de diepten roep ik u
HEER, mijn God.
Ik heb u nodig, Here luister
nu ik schor gebeden fluister,
luister toch,
HEER, luister toch.
Als u niets dan zonden zag,
HEER, mijn God,
wie bleef in leven? Maar u wilt nu
juist vergeven. Dus verdient u
diep ontzag,
ons diep ontzag.
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Ik blijf wachten tot u komt,
HEER, mijn God,
Ik blijf nog sterker op u wachten
dan een mens in lange nachten
wacht op licht,
het morgenlicht.
Israël, hoop op de HEER,
hoop op God,
want hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden.
Hij maakt vrij.
Hij maakt jou vrij!
Opwekking 629
1. Hoe kan ik verder leven,
hoe moet ik verder gaan.
Kan ik ooit vergeven
wat mij is aangedaan.
De wonden in mijn ziel,
de haat en bitterheid,
lijken niet te helen
niet door woorden, niet door tijd.
Refrein:
Maar als er vergeving is
kan er genezing zijn
van de pijn en het verdriet
diep van binnen.
Als er vergeving is,
kan er genezing zijn
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en de weg van herstel
kan beginnen.
2. O God, ik heb U nodig, ik kan het zelf niet.
Ik lijk haast te verstikken
in angst en in verdriet.
Hoe kan ik ooit vergeven
zoals U mij vergeeft,
dwars door alles heen
wat mij beschadigd heeft?
Refrein
3. Geef mij de kracht van uw liefde om verder te gaan,
ook al zal er een litteken
blijven bestaan.
Want is uw liefde niet sterker
dan de dood
en uw vergeving niet dieper
dan mijn nood?
Refrein:
Want waar uw vergeving is
zal genezing zijn
van de pijn en het verdriet
diep van binnen.
Waar uw vergeving is
zal genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen. (2x)

Gezamenlijke schuldbelijdenis
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Bijbellezing:
Ezra 3: 10-13
10
Terwijl de bouwers de fundamenten van het heiligdom van de
HEER legden, stelden de priesters, gekleed in ambtsgewaad, zich
op met trompetten, en de Levieten, de nakomelingen van Asaf,
stelden zich op met cimbalen, om de HEER te prijzen volgens de
aanwijzingen van David, de koning van Israël. 11 Zij dankten en
prezen de HEER, en ze zongen in beurtzang: ‘Hij is goed, eeuwig
duurt zijn trouw aan Israël.’ Heel het volk begon daarop luid te
juichen en de HEER te prijzen omdat de fundamenten van de
tempel van de HEER werden gelegd. 12 Veel priesters, Levieten en
familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog hadden
gezien, huilden luid toen voor hun ogen de fundamenten van de
tempel werden gelegd, maar vele anderen juichten en jubelden.
13
Juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden, het
gejubel was zo sterk dat het tot op grote afstand te horen was.
Overdenking
solozang
Psalm 126 (Psalmen voor Nu) –
Ooit draaide God de zaken om.
Wij dachten dat we droomden!
Jeruzalem was weer van ons:
wij lachten en we juichten en we zongen.
Volken erkenden toen verbluft:
‘Voor hen deed God een wonder.’
Een wonder heeft God voor ons gedaan!
Gelukkig waren wij, en stomverwonderd.
HEER, wilt u nog eens zoiets doen?
Geef droge beken water!
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Laat wie vandaag in tranen zaait
het rijpe graan eens vrolijk zingend maaien.
Wie haast geen zaaigoed missen kan,
de moed haast heeft verloren,
komt op een dag lachend van het land,
de beide armen boordevol met koren.
Stilte
Dankgebed en voorbeden
Collecte voor het Urban Mission project van de Gereformeerde
Kerken Suid Afrika (GKSA) Harbour Church in Durban.
Deze kerken en dit project in Zuid-Afrika worden zowel door de NGK
(Kampen) als door de GKv (via Verre Naasten) ondersteund. Het gaat
daarbij om het ondersteunen van Bijbelstudies, evangelisatie op school,
evangeliesatieworkshops, jeugdactiviteiten en een evangelist.

Instellingswoorden
In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een
brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is
mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te
gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei:
‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten
wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te
gedenken.’ Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker
drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.
(I Kor. 11:23-26)
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solozang
Aan Uw Tafel (Sela)
U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.
De beker in uw handen neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.
U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genade ben ik vrij!
Gebed
Heer, wij danken U voor deze tafel. Die sprekende maaltijd van
brood en wijn. Wat bent U goed en barmhartig! Wil ons ermee
verkwikken en bemoedigen, samen met die broeders en zusters
die U als opnieuw aan elkaar verbindt. Geef ons vrede door uw
genade!
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Geloofsbelijdenis allen
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
neergedaald in de hel,
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
een heilige algemene christelijke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de opstanding van het lichaam;
en een eeuwig leven.
Amen
Nodiging en wensen van de vredegroet
Bij brood en beker aanvaarden wij elkaar dankbaar als broeders
en zusters binnen het ene Lichaam van onze Heer. Zoals de
apostel Paulus schrijft: ‘Aanvaard elkaar ter ere van God, zoals
Christus u heeft aanvaard.’ Zijn maaltijd is het fundament voor
onze vrede en eensgezindheid. De heilige Geest zal ons daarin
verder leiden.
Ik wil u vragen om voor Gods aangezicht elkaar de hand geven, als
teken van verzoening, vrede en eenheid. Laat ieder met een
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handdruk de mensen om zich heen begroeten en daarbij zeggen:
“de vrede van Christus, ook voor jou/u.”
Tijdens de viering zingen we de volgende liederen:
Danklied voor eenheid (Ria Borkent / Peter Sneep)
cantorij
1. Schepper van het geheel
die ook de delen kent,
de druiven aan een tros,
graankorrels en het meel.
Eén maakt U van zoveel,
U die veelzijdig bent
hebt oog voor het geheel.
U laat uw werk niet los,
aan eenheid geeft U deel.
allen
2. Heer, Ene voor altijd,
U, Vader, Zoon en Geest,
geneest ons in uw naam
van de gebrokenheid.
Na scheuringen en strijd
die vroeger zijn geweest
geeft U een nieuwe tijd.
Herstel en samengaan,
verbonden, toegewijd.
3. Nu proeven wij de wijn
die van vergeving spreekt
op onze eigen tong
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na veel gebed en pijn.
Hier mag verzoening zijn
bij brood dat voor ons breekt,
Gods liefde, nooit te klein.
Hij voedt en werkt in ons
geloof: je hoort bij Mij.
4. Heer, laat ons samen staan
op fundamenten van
apostel en profeet,
doe ons die eenheid aan.
Zo gaan ook zon en maan
en sterren volgens plan
de aangewezen baan.
Laat ons met licht bekleed
in Christus verder gaan.
- stilte –
Opwekking 705
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen
-Refrein- Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
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Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.
In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen
-Refrein-

stilte –

Psalm 133
Hinnee ma tov oe ma na’iem,
sjèvet achiem gam jaachad.
-

stilte –

Evangelische Liedbundel 331 (Taizé)
cantorij
Bless the Lord, my soul,
and bless God’s holy Name.
Bless the Lord, my soul,
who rescues me from death.
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allen
Bless the Lord, my soul,
and bless God’s holy Name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.
Prijs de Heer, mijn ziel,
en prijs zijn heil’ge Naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.
Dankzegging
Laten we in dankbaarheid God met dankzegging prijzen:
Looft de HEER, mijn ziel, en al wat in mij is, zij heilige naam!
(Psalm 103) Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar
Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet
alles schenken? (Rom. 8:32)
God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is
toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij,
nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij Hem zullen
worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we
nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van
zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met Hem zijn
verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij
God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we
nu al met God zijn verzoend. (Rom. 5:8-11)
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allen
Psalm 118: 9 en 10
9
Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in ’s Heren naam.
Wij zeeg’nen u uit ’s Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.
10

De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde ’t offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

cantorij
Zegenlied (John Rutter)
The Lord bless you and keep you;
The Lord make His face to shine upon you
To shine upon you and be gracious
And be gracious unto you
The Lord bless you and keep you
The Lord lift up the light of His countenance upon you
The Lord lift up the light of His countenance upon you
And give you peace, and give you peace;
And give you peace, and give you peace.
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Medewerkers aan deze viering:
Voorgangers:
Piano en leiding cantorij:
Orgel:
Solozang:
Cajon:
Gitaar:
Fluit:

ds Bram Beute, GKv Kampen Zuid
ds Roel Venderbos, NGK Kampen
Adriaan Koops
Peter Sneep
Wietske Janssen
Gert van Heerde
Freddy van Dijk
Wietske Venderbos

Fijn dat u er was.
Een goede reis naar huis en een gezegende zondag!
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