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ZONDAG 11 September 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 16.30 uur Ds. Roberto Verburg, 

toekomstig predikant te Maarssen, afkomstig uit de 

Gereformeerde Kerken in Brazilië.   
                     organist: Arjen van Dalen. 
                     lector: Marien van Herk 
  m.m.v. ‘Huisband’ To Connect 

 

Welkom en mededelingen 
Zingen: Opwekking 780 – Verwachten “Ik zie uit naar de Heer”  
Stil gebed 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 142.1,4,7 “Tot God den HEER hief ik mijn stem” 
Gebed om de opening van het Woord 
Schriftlezing  
Nehemia 1.1 – 2.10 
Zingen: Gezang 294.1,2,4,6,8 “Laat komen, Heer, uw rijk” 
Preek/Bediening van het Woord 
 Thema: “Bidden helpt!” 
Zingen:  (Sela) Bid met mij 
Dankzegging en voorbede 
Inzameling van de gaven/collecte 
Zingen: “Neem mijn leven, laat het Heer” (Melodie en tekst – Kees 
Kraayenoord) 
Belijdenis van het geloof  
Zingen: NLB 425 “Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen” 
Zegen 
 
 

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 de predikant Bert Renkema (0118 – 436233) of één van de 

kerkenraadsleden. Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 
 
Mededelingen voor de liturgie graag voor donderdag 21.30 uur aan scriba@gasthuiskerk.nl 

 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Opwekking 780 – Verwachten “Ik zie uit naar de Heer”  
 

Ik zie uit naar de Heer.  ) 
Ik zie uit naar de Heer.  )  
Mijn ziel ziet uit naar Hem  ) 2x 
en verlangt naar zijn Woord. ) 
 

Refrein: 
Wij verwachten vol verlangen de Heer.  
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd. 
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.  
 

Ik zie uit naar de Heer... (2x) 

 

(Refrein) 
 

Mijn ziel verlangt naar de Heer.  ) 
Mijn ziel verlangt naar de Heer,   ) 
meer dan wachters uitzien   ) 2x  
naar de morgen.    ) 
 

Ik zie uit naar de Heer... (2x)  
 

(Refrein 2x) 
 

Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

 
Psalm 33:20-21 en 130:5-6 Tekst: Traditional Muziek: Marcel Koning / Luca Genta ©2008 Small Stone Media 

 

Psalm 142: vers 1, 4 en 7 “Tot God den HEER hief ik mijn stem” 
 

1. Tot God den Heer hief ik mijn stem, 
ik riep tot God, ik smeekte Hem. 
Alles, alles wat mij benauwt 
heb ik den Here toevertrouwd. 

 

4. Tot U roep ik dat Gij, o Heer, 
mijn schuilplaats zijt, mijn tegenweer, 
mijn deel, mijn erve in het land 
der levenden, mijn onderpand. 

 

7. Al uw getrouwen roep ik saam 
als Gij mij zo hebt welgedaan, 
zij zullen horen hoe ik zing 
uw naam en uw rechtvaardiging. 

 

Schriftlezing Nehemia 1.1 – 2.10 
 

1 1 Verslag van Nehemia, de zoon van Chachalja. In de maand kislew van het twintigste 
jaar, toen ik me in de burcht van Susa bevond, 2 kwam een van mijn broers, Chanani, met 
een aantal mannen vanuit Juda naar mij toe. Ik vroeg hun hoe het de Joden verging die de 
ballingschap hadden overleefd en waren ontkomen, en 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 richtte een gebed tot de God van de hemel. 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 wees opmerkzaam op 
het gebed van uw dienaar, die 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. 7 Wij hebben ons tegenover U ernstig misdragen: wij hebben ons niet 
gehouden aan de geboden, voorschriften en rechtsregels die U aan uw dienaar Mozes 
hebt gegeven. 8 Denk toch aan wat U Mozes hebt voorgehouden: “Als jullie ontrouw zijn, 
zal Ik je onder alle volken verstrooien, 9 maar als jullie naar Mij terugkeren, en je houden  
aan mijn geboden en die naleven, zal Ik jullie, ook al zouden jullie verbannen zijn naar het 
eind van de hemel, terughalen en bijeenbrengen op de plaats die Ik heb uitgekozen om er 
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mijn naam te laten wonen.” 10 De Israëlieten zijn uw dienaren, zij zijn uw volk; U hebt hen 
door uw grote macht en met uw sterke hand bevrijd. 11 Ach mijn Heer, luister toch 
aandachtig naar het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die uw naam 
willen eerbiedigen. Laat me vandaag toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn.’ In 
die tijd was ik schenker aan het hof van de koning. 
 

Nehemia gaat naar Jeruzalem 
2 1 Het was in de maand nisan, in het twintigste regeringsjaar van Artaxerxes. De wijn 
stond op tafel. Ik nam de wijn en bood die de koning aan. Nooit eerder had ik me in zijn 
bijzijn somber getoond, 2 maar nu zei hij: ‘Waarom kijk je zo somber, je bent toch niet ziek? 
Er is vast iets dat je dwarszit.’ Ik schrok hevig 3 en zei: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! Hoe 
zou ik niet somber zijn als de stad waar mijn voorouders begraven zijn, is verwoest en haar 
poorten in vlammen zijn opgegaan?’ 4 ‘Wat is dan je wens?’ vroeg de koning. Ik bad tot de 
God van de hemel, 5 en antwoordde de koning: ‘Als het de koning goeddunkt, en als u het 
mij, uw dienaar, toestaat, zend mij dan naar Juda, om de stad te herbouwen waar mijn 
voorouders begraven liggen.’ 6 De koning – met zijn lievelingsvrouw aan zijn zijde – wilde 
weten hoe lang mijn reis zou duren en wanneer ik terug zou keren. Nadat ik de koning  
een tijdstip had genoemd, willigde hij mijn verzoek om te vertrekken in. 7 ‘En als het de 
koning goeddunkt,’ zo zei ik, ‘laat men mij dan brieven meegeven voor de gouverneurs van 
de provincie Trans-Eufraat, opdat zij mij doorgang verlenen tot aan Juda.’ 8 Ook verzocht ik 
om een brief voor Asaf, het hoofd van de koninklijke hout- vesterijen, om mij hout te leveren 
voor de balken van de poorten van de tempelburcht, voor de stadsmuur en voor de woning 
waarin ik mijn intrek zou nemen. Omdat mijn God mij bescherming bood, gaf de koning mij 
de verlangde brieven. 9 Toen ik bij de gouverneurs van de provincie Trans-Eufraat 
aankwam, overhandigde ik hun de brieven van de koning. De koning had mij een escorte 
van officieren en ruiters meegegeven. 10 Toen Sanballat uit Bet-Choron en Tobia, zijn 
Ammonitische dienaar, hoorden dat er iemand was gekomen die het welzijn van de 
Israëlieten wilde bevorderen, waren ze hierover zeer ontstemd. 
 

Gezang 294: vers 1, 2, 4, 6 en 8 “Laat komen, Heer, uw rijk” 
 

1. Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 

 

2. Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefd' en lofgezang 
verdrijven leed en dood?

 
4. Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 

  

6. Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze Herder zijt! 
 

8. De nacht is als een graf, 
ontij heerst in het rond. 
Kom van de hemel af, 
o Ster van Gods verbond! 
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Bid met mij (Sela) 
 

Bid met mij in deze lange nacht. Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht. 
Wees dan stil als je geen toekomst ziet en vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet. 
 

Bid met mij, nu heel de wereld lijdt. Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd. 
Wees dan stil als je geen toekomst ziet en vertrouw op God want hij vergeet ons niet. 
 

Zoon van God, wij bidden U, U die zelf onze weg volbracht: 
houd ons vast en leid ons nu op de weg, die wij gaan door de lange nacht. 
 
tekst: Peter Dijkstra muziek: Kinga Bán, Peter Dijkstra © 2016 Stichting Sela Music 

 
“Neem mijn leven, laat het Heer” (Melodie en tekst – Kees 
Kraayenoord) 
 

1. Neem mijn leven, laat het Heer 
toegewijd zijn aan Uw eer 
Neem mijn uren en maak ze nu 
tot een stroom van lof voor U 
tot een stroom van lof voor U 
 

Neem mijn leven,  
neem mijn leven,  
neem mijn leven 
 

2. Neem mijn zilver en mijn goud 
Geef dat ik niets achterhoud 
Neem mijn kennis en verstand 
Neem mijn leven in Uw hand 
Neem mijn leven in Uw hand  
 

Neem mijn leven,  
neem mijn leven,  
neem mijn leven

3. Neem mijn liefde daarmee, Heer 
Leg ik 't laatste voor U neer 
Neem mijzelf: ik wil voortaan 
Als Uw kind door t'leven gaan 
Als Uw kind door het leven gaan 

 

Neem mijn leven,  
neem mijn leven,  
Neem mijn leven, o Heer. 
 

NLB Lied 425 “Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen” 
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord  
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal  
door liefde gedreven om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal 
 

tekst: Rikkert Zuiderveld naar Omar Westendorf, Oorspr. Titel: Sent forth by God’s blessing, melodie: 

volksmelodie uit Wales: The Ashgrove   


