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ZONDAG 18 september2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 9.30 u ds. Bert Renkema 
                     organist: Peter Geldof Jr 
                     lector: Bep van Herk 
  
                     medewerking van de band  “To Connect”  

Welkom en Mededelingen 
Zingen (staande): DNP 33 vers 1, 3 en 6 
We richten ons naar God (staande) 
Zingen (staande): NLB 871 
Gods wil voor ons leven 
Zingen: Psalm 111 vers 1 en 6 
Gebed om de Heilige Geest 
Kinderlied: ‘Jozef had een jas’ (Elly & Rikkert) 
Bijbellezing: 2 Kronieken 9,1-12 
Zingen: Psalm Project 72 - Gebed voor de koning 
Verkondiging n.a.v. 2 Kronieken 9,1-12 - Koningsverhalen: Salomo 
Zingen: Opwekking 544 - ‘Meer dan rijkdom’ 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte-aankondiging 
Zingen: NLB 103c vers 1, 2 en 5 
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 onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436233) 

 of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 
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De Nieuwe Psalmberijming 33  
 
1. Juich voor de HEER om Hem te 
loven; 
oprechte mensen, huldig Hem. 
Haal uit je hart een lied naar boven; 
leg alle liefde in je stem. 
Zing bij de akkoorden; 
speel met nieuwe woorden; 
zing bij harp en luit. 
Maak de mooiste klanken 
om de HEER te danken; 
zing het vrolijk uit. 
 

3. Laat wie op aarde wonen beven, 
vol eerbied en ontzag voor God: 
Hij spreekt één woord en er is leven 
en alles staat op zijn gebod. 
Wat de volken samen 
zonder God beramen 
wordt door Hem ontkracht. 
Niets kan Hem beletten 
plannen door te zetten 
die Hij heeft bedacht. 
 

6. Verlangend staan wij uit te kijken 
naar onze redder, onze Heer. 
Hij is ons schild dat niet zal wijken; 
in liefde ziet Hij op ons neer. 
Al zijn zegeningen 
zullen wij bezingen; 

 
ja, Hij maakt ons blij. 
HEER, wil aan ons denken, 
ons uw zegen schenken. 
U verwachten wij. 

 
 

Nieuwe Liedboek 871 
1.Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 

2. Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 

3. Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 
 

4. Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons allen geeft. 
O aarde om dit nieuwe begin 
stem met het lied der engelen in. 

Psalm 111 
1 Van ganser harte loof ik Hem 
in 't midden van Jeruzalem, 
den Heer in 't midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van den Heer, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil 
aanschouwen. 

 
6 Van alle wijsheid het begin 
is: vrees den Heer met ziel en zin, 
aanbid zijn wil met vrees en beven. 
Dit is het helderste verstand. 
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
Wie Hem verhoogt, zal met Hem leven. 

 
 
 
 



3 
 

Jozef had een jas – Elly en Rikkert 
 
1.Jozef Jozef 
Jozef had een jas 
Een jas? een jas! 
Een wonderlijke jas 
Een jas met honderd kleuren 
Wat kon er nog gebeuren 
Met Jozef 
 

2.Jozef Jozef 
Jozef had een droom 
Een droom? een droom! 
Een wonderlijke droom 
Van elf korenschoven 
Die allemaal voor hem bogen 
Een jas met honderd kleuren 
Wat kon er nog gebeuren 
Met Jozef

3.Jozef Jozef 
Jozef had een droom 
Alweer? alweer! 
Hij droomde deze keer 
Van zon en maan en sterren 
Die eerden hem van verre 
Van elf korenschoven 
Die allemaal voor hem bogen 
Een jas met honderd kleuren 
Wat kon er nog gebeuren 
Met Jozef 
 
4.Jozef Jozef 
Jozef in de put 

De put? de put! 
Een hele diepe put 
Waaruit kamelenhoeders 
Hem kochten van zijn broeders 
En naar Egypte brachten 
Daar droomde hij alle nachten 
Van zon en maan en sterren 
Die eerden hem van verre 
Die elf korenschoven 
Die allemaal voor hem bogen 
Een jas met honderd kleuren 
Wat kon er nog gebeuren 
Met Jozef 

5.Jozef Jozef 
Jozef kreeg een troon 
Een troon? een troon! 
En zelfs een gouden kroon 
Die kreeg hij als beloning 
Hij werd de onderkoning 
En al zijn broeders kwamen 
Eerbiedig bij hem samen 

De zon en maan en sterren 
Die eerden hem van verre 
Die elf korenschoven 
Die allemaal voor hem bogen 
Een jas met honderd kleuren 
Wat kon er nog gebeuren 
Met Jozef 

 
Jozef Jozef 
Jozef had een jas 
 
2 Kronieken 9 
Bezoek van de koningin van Seba 
1   De roem van Salomo was tot de koningin van Seba doorgedrongen. Ze ging 
naar hem toe om hem met raadsels op de proef te stellen en kwam naar 
Jeruzalem met een grote karavaan dromedarissen beladen met reukwerk, een 
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grote hoeveelheid goud, en edelstenen. Ze bracht Salomo een bezoek en legde 
hem alle vragen voor die ze had bedacht. 2 En Salomo wist op al haar vragen een 
antwoord, er was er niet één waarop hij het antwoord schuldig moest 
blijven. 3 Toen de koningin van Seba merkte hoe wijs Salomo was en ze het 
paleis zag dat hij gebouwd had, 4 de gerechten die bij hem op tafel kwamen, de 
wijze waarop zijn hovelingen aanzaten, de kleding en de goede manieren van zijn 
bedienden en schenkers en de plechtige stoet waarin hij zich naar de tempel van 
de HEER begaf, was ze buiten zichzelf van bewondering. 5 Ze zei tegen de 
koning: ‘Het is dus echt waar wat ik in mijn land over u en uw wijsheid heb horen 
vertellen. 6 Ik geloofde het niet, maar nu ik hierheen ben gekomen en het met 
eigen ogen gezien heb, moet ik toegeven dat ik nog niet de helft te horen heb 
gekregen. Uw wijsheid is nog veel groter dan wordt gezegd. 7 Wat zijn uw 
hovelingen, die voortdurend in uw gezelschap verkeren en al uw wijze woorden 
horen, bevoorrecht! 8 Geprezen zij de HEER, uw God, die zo veel behagen in u 
schept dat Hij u op de troon heeft gezet om in zijn naam koning te zijn. Uw God 
heeft Israël zo lief dat Hij het voor altijd wil doen standhouden. Daarom heeft Hij u 
als koning aangesteld om recht en gerechtigheid te handhaven.’ 
9 De koningin van Seba schonk Salomo honderdtwintig talent goud en een grote 
hoeveelheid reukwerk en edelstenen. Het reukwerk dat de koningin van Seba aan 
koning Salomo gaf, was van onovertroffen kwaliteit. 10 De zeelieden van Churam 
en Salomo die het goud uit Ofir hadden meegebracht, voerden ook sandelhout en 
edelstenen mee. 11 Uit het sandelhout liet Salomo trappen maken voor de tempel 
van de HEER en het koninklijk paleis, en ook lieren en harpen voor de zangers. 
Nooit eerder was er in Juda zoiets gezien. 12 Koning Salomo gaf de koningin van 
Seba alles waar ze maar om vroeg. Hij gaf haar zelfs meer dan zij voor hem had 
meegebracht. Daarna keerde ze met haar gevolg naar haar eigen land terug. 
 
Psalm Project 72 
1.Zolang de zon nog steeds zal rijzen, 
de maan schijnt in de nacht, 
moet al het volk Hem eer bewijzen, 
Hem loven elk geslacht. 
 

2.Hij is mild zoals de regen, 
het land tot zegen is, 
vrede zal bloeien op alle wegen, 
totdat geen maan meer is. 

3.Hij is de redder van de armen, 
Hij hoort hun hulpgeschrei, 
Hij is met koninklijk erbarmen, 
hun eenzaamheid nabij. 
 

4.Hij helpt met hun bestaan bewogen, 
die zijn in angst verward, 
hun bloed is kostbaar in Zijn ogen, 
Hij draagt hen in Zijn hart. 

 
5.Kom laten wij de naam bezingen, 
van Hem die Isrel leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
Zijn roem vervult de tijd. 
 

6.Loof God de Heer, Hij openbaarde, 
Zijn wonderen zijn eer, 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde, 
ja amen, looft de Heer. 
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7.Loof God de Heer, Hij openbaarde, 
Zijn wonderen zijn eer, 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde, 
ja amen, looft de Heer. 
Ja amen, looft de Heer. 
Ja amen, looft de Heer. 

 
Opwekking 544 
1.Meer dan rijkdom, meer dan macht,  
meer dan schoonheid van sterren in de 
nacht,  
meer dan wijsheid  
die deze wereld kent is het waard  
te weten wie U bent.  
 

2.Meer dan zilver, meer dan goud,  
meer dan schatten  
door iemand ooit aanschouwd, meer 
dan dat,  
zo eindeloos veel meer was de prijs  
die U betaalde Heer.  

3.In een graf verborgen door een steen,  
toen U zich gaf verworpen en alleen;  
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf en dacht aan mij,  
meer dan ooit. 
 
Nieuwe Liedboek 103c 
1.Loof de koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de koning, loof de koning, 
tot gij hem ontmoeten zult. 
 

2. Loof Hem als uw vaderen deden, 
eigen u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Loof uw Vader, loof uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 

5. Engelen, zing ja en amen 
Met de koning oog in oog! 
Zon en maan, buig u tezamen 
En gij sterren hemelhoog! 
Loof uw Schepper, loof uw Schepper, 
Loof hem die het al bewoog! 

 
 
 

Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden 
doorgegeven 

aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-604946) 


