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ZONDAG 11 september 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
Hanna Constandse zal worden gedoopt 

 
Kerkdienst: 9.30 u br. Bert Renkema 

organist: Annette van der Stel - 
Mondeel 

                     lector: Eva van Dijke 
  m.m.v. ‘Huisband’ To Connect 
  

 

Welkom en Mededelingen 
  Zingen (staande): Gezang 381 vers 1, 2 en 5 
We richten ons naar God (staande) 
  Zingen (staande): ‘Majesteit’ 
Gods wil voor ons leven 
  Zingen: DNP 87 
Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezing: Openbaring 22,1-5 
  Zingen: Psalm 42 vers 1 en 3 
Verkondiging n.a.v. Openbaring 22,1-5 
  Zingen: ‘Maranatha’ (Sela) (Hanna wordt binnengebracht) 
Bijbels onderwijs t.a.v. de bediening van de doop 
  Zingen: NLB 348 vers 1, 3, 5 
Vragen aan de doopouders 
  Kindermoment: ‘Een parel in Gods hand’ 
Bediening van de heilige doop aan Hanna Constandse 
  Zingen (staande): NLB 348 vers 6, 7, 8 en 9 
Overhandiging doopgeschenk 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte-aankondiging 
  Zingen: ‘Gebed om zegen’ (Sela) 
Zegen van God (staande)

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden. 

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Gezang 381 vers 1, 2 en 5 
 

1. Het nieuwe daglicht staat ons borg 
voor Gods genade en Vaderzorg, 
die ook in nacht en duisternis 
ons zonneklaar gebleken is. 

 

2. Zodra ons oog het licht ontmoet 
en ons gebed de Heer begroet, 
weten wij zijn barmhartigheid 
over ons leven nieuw gespreid.

 
5. O Heer, die ons uw liefde geeft 
waardoor 't geloof dit uitzicht heeft, 

sta Gij ons bij en help ons dan 
meer dan ons lied U vragen kan.

 

‘Majesteit’ (Opw 181) 
 

Majesteit, groot is zijn majesteit;  lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. 
Majesteit, God, die de zijnen leidt. Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij.  
Dus verhoog, maak eeuwig groot de naam van Jezus. 
Volk van God kom en breng lof aan Jezus, de Koning. 
Majesteit, groot is zijn majesteit; dwars door de dood werd Hij verhoogd, 
Jezus regeert! 
 

©1981 Rocksmith Music / Universal Songs Tekst & muziek: Jack Hayford Ned. tekst: Joke Goldschmeding 

 

De Nieuwe Psalmberijming 87 
 

1. Op hoge heuvels met een rijk verleden,  
gewijde bergen, heilig voor de HEER,  
ligt Sion – van haar poorten houdt Hij meer  
dan van de pracht en praal van Jakobs 
steden.  

  

2. Rahab heeft Hij nooit uit het oog verloren;  
ook Filistea, Tyrus, Babylon  
en Nubië, elk volk onder de zon  
is hier in Sion, stad van God, geboren. 

 

 3. De hele wereld zal van Sion horen.  
De Allerhoogste houdt haar zelf in stand.  
De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand:  
‘Ook jij bent hier, in deze stad, geboren.’  
  

 

4. ‘Gods wereldwijde werk is hier begonnen’,  
zo zingen alle volken in refrein.  
Ze dansen van geluk, van groot tot klein:  
‘In jou, mijn stad, ontspringen al mijn 
bronnen.’  
 

Openbaring 22, 1 - 5 
 
1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als 
kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam 2 en stroomde dwars 
door de stad. Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf 
vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de 
volken genezing. 3 Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van 
God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen Hem vereren  
4 en Hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 5 Het zal er 
geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze 
niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen 
heersen tot in eeuwigheid. 
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Psalm 42 vers 1 en 3 
 

1. Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 

 

3. Hart onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft, wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven.

 

‘Maranatha’ (Sela) 
 

Wanneer komt de dag? Wanneer, o God, zal de nacht voorgoed ten einde zijn? 
Komt de tijd dat alles anders wordt, er geen tranen en geen rouw meer zijn? 
 

Iedereen zal zien hoe Jezus komt op de wolken met bazuingeschal. 
Vol van luister, stralend als de zon; Heer, hoe lang nog voor U komen zal? 

 

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed. 
Dan kniel ik neer,   voor U mijn Heer.   Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
 

Heer, wij zien met groot verlangen uit naar het eeuwig koninkrijk van God. 
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid; met haar bruidegom verenigd wordt. 
 

Hef je handen op en kijk omhoog. Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag, 
met een brandend hart vervuld van hoop. Jezus komt. Er is een nieuwe dag! 
 

Niets is beter dan bij U te zijn. Wat een vreugde om te leven zonder pijn. 
Dan kniel ik neer,   voor U mijn Heer.  
Jezus, wacht toch niet langer, kom!  Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
 

tekst: Hans Maat muziek: Kinga Bán, Adrian Roest © 2016 Stichting Sela Music 

 

NLB 348 vers 1, 3, 5 
 

1. Heer van uw kerk, 
Gij hebt het woord genomen 
en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen, 
want hunner is het koninkrijk. 

 

3. Reeds staat Gij klaar 
en komt ons vriendlijk tegen, 
uw liefde vindt ons langs verborgen wegen, 
eer wij U zoeken, zijt Gij daar. 

 
5. Het water wacht 
en 't kind ontvangt uw zegen, 
Gij spreekt het aan, het heeft een naam gekregen 
en niemand rukt het uit uw macht. 
 
 

Kinderlied ‘Een parel in Gods hand’ (Elly & Rikkert / ELB 471) 
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Refrein: 
Weet je dat de Vader je kent? 
Weet je dat je van waarde bent? 
Weet je dat je een parel bent –  

een parel in Gods hand, een parel in Gods 
hand?

 

Ze zeggen allemaal: Je kunt niets doen, je bent een oen; Ze trekken altijd aan mijn 
paardestaart, ik ben niets waard. Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit 
Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg. ‘k heb altijd pech, ik ga maar weg. 
(Refrein.) 
 

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom; Mijn bloes zit onder de spaghetti-mix, 
ik kan ook niks. Al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn. Al zegt mijn broertje 
steeds: Wat stout ben jij. God houdt van mij. God houdt van mij. 
 

Ik weet dat de Vader mij kent. 
Ik weet dat ik van waarde ben. 
Ik weet dat ik een parel ben, 

een parel in Gods hand, een parel in Gods 
hand. 

 

Tekst en melodie G. Hettasch/R. Zuiderveld ©Universal Songs 

 

NLB 348 vers 6, 7, 8 en 9 
 

6. Uw teken spreekt - 
Gij wilt zijn Heiland wezen, 
het is gedoopt, begraven en herrezen 
in Vader, Zoon en Heilge Geest. 

 

7. Uw mild gelaat 
blijft over 't kind gebogen; 
het wordt voor U geboren en getogen, 
vervult zijn wegen naar uw raad. 

 

8. En laat de mond 
der kindren, die w'U wijden, 
eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam 
belijden: 
wij leven vast in uw verbond. 
  

9. Er is gedoopt! 
Wij allen zijn verbonden, 
het voorgeslacht, de ouders, die hier 
stonden, 
de ganse kerk in één geloof. 

‘Gebed om zegen’ (Sela) 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God, zegen mij alle dagen lang! 
 

Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 

Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Tekst: Hans Maat Muziek: Gerrit A. Dekker © 2005 Unisong Music Publishers t/a HGJB Music 


