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ZONDAG 19 februari 2023 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 16.30 u ds. Wim van Wijk  
                                                   ( Deventer)  
                     organist: Arjen van Dalen 
                     lector: Ineke Paardekooper 

 
Welkom en mededelingen  

Intochtslied: GK2017 163 [=Zingende gezegend 213]  

                                      Dit huis, een herberg onderweg 

Aansteken van de Paaskaars 

Stil gebed 

Votum en zegen 

Zingen: Psalm 99 : 1, 2, 3 God is koning, Hij sticht zijn 

heerschappij 

Gebed 

Woordbediening 

a. Schriftlezing Efeziërs 6 : 10-20 

b. Zingen: GK2017 258 : 1 - 4 Word krachtig in de Heer  

c. Verkondiging over “Geestelijke strijd” n.a.v. Ef 6:10-17 

d. Amenlied: GK2017 258 : 5 - 10 Met waarheid wees 

omgord 

Dankgebed 

     Aankondiging collecte  

     Geloofsbelijdenis 

     Slotlied NLB 721 Houd ons bijeen, God, rond uw woord 

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 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. 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
mailto:predikant@gasthuiskerk.nl
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Geref. Kerkboek 163 
1.Dit huis, een herberg onderweg 
voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon 
vinden, 
een toevluchtsoord in de woestijn 
voor wie met olie en met wijn 
pijnlijke wonden liet verbinden, 
dit huis, waarin men smarten deelt, 
weet hoe Gods liefde harten heelt. 

2.Dit huis, waarin een gastheer is 
wiens zachte juk geen last meer is, 
dit huis is tot ons heil gegeven: 
een herberg voor wie moe en mat 
terzijde van het smalle pad 
struikelt en langer niet wil leven - 
plaats tegen de neerslachtigheid, 
een pleister van barmhartigheid. 

 
3.Dit huis, met liefde opgebouwd, 
dit gastenhuis voor jong en oud, 
ligt langs de weg als een oase; 
hier kan men putten: nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht, 
hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend alwie binnengaat 
en hier zijn lasten liggen laat. 
 

Psalm 99 
1 God is Koning, Hij / sticht zijn heerschappij. 
Volken, hoort zijn stem. / Buigt u, beeft voor Hem, 
die met macht gekroond / op de cherubs troont. 
Aarde, word bewogen, / beef voor zijn vermogen. 
 
2 God, die recht gebood, / is in Sion groot; 
van zijn troon belacht / Hij der volken macht. 
Hoog en zeer geducht, / heilig en doorlucht 
is uw naam, o Here; / laten zij die eren! 
 
3 Niet op bruut geweld / hebt G'uw macht gesteld. 
Gij o Koning, zegt: / Ik bemin het recht. 
Onder uw beleid / heerst gerechtigheid; 
uw verbond heeft leven / aan uw volk gegeven. 
 
Efeziërs 6 
Houd stand 
10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11  Trek de 
wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de 
duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de 
heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de 
hemelsferen.  
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13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de 
dag van het kwaad, en goed voorbereid stand te kunnen houden. 14  Houd stand 
met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw 
borst, 15  de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw 
voeten, 16 en draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen 
van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17  Draag de verlossing als helm en 
Gods woord als zwaard, dat u van de Geest ontvangt. 
18  Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf 
waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. 19 Bid ook voor mij, dat mij de 
juiste woorden gegeven worden wanneer ik spreek, zodat ik met vrijmoedigheid 
het goddelijk geheim van het evangelie bekend mag maken, 20 waarvoor ik gezant 
ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij vrijuit spreek, zoals mijn plicht is. 
 
Geref. Kerkboek 2017: 258 
1 Wordt krachtig in de Heer 
  en in zijn sterke macht, 
  de duivel gaat tekeer, 
  weest op zijn list bedacht. 
 

2 Niet tegen vlees en bloed 
  is deze strijd gericht, 
  het is een geest die woedt, 
  een vijand van het licht, 

3 des duivels hoge raad 
  en boze overheid, 
  al wat aan macht bestaat 
  en kwade majesteit. 
 

4 Om deze reden doet 
  Gods wapenrusting aan, 
  zodat gij, als het moet, 
  de vijand kunt weerstaan. 

5 Met waarheid weest omgord 
  en pantsert u met recht, 
  zodat gij weerbaar wordt 
  en standhoudt in 't gevecht. 
 

6 Uw voeten onvermoeid 
  voor vrede in de weer, 
  die moeten zijn geschoeid 
  met ijver voor de Hee

7 Uw schild is, dat gij God 
  vurig en vast gelooft, 
  zodat gij onder schot 
  het vuur van satan dooft. 

8 De helm van het behoud 
  die om de slapen sluit, 
  dat is het heil van God, 
  de kracht der zaligheid. 

9 Zo staat gij dan gereed, 
  strijdvaardig en gespoord, 
  ten laatsten kamp en weet: 
  het zwaard dat is Gods woord. 
 

10 En bidt dan in de Geest 
   voortdurend voor elkaar 
   God die de harten leest, 
   dat Hij u wel bewaar'! 
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Nieuwe Liedboek 721 
1.Houd ons bijeen, God, rond uw woord, 
houd tegen wie uw heil vermoordt,  
nu Christus niet meer wordt geëerd  
en men bestrijdt dat Hij regeert. 
 

2.Kom, Christus, toon uw ware kracht 
en breng uw liefde aan de macht! 
Behoed uw kerk in haar verdriet, 
dat zij U zegent in haar lied ! 

 
3. Blaas, Trooster, ons uw adem in, 
maak ons op aarde eensgezind. 
En gaan wij door de laatste poort, 
leid ons dan met uw levenswoord. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden 
doorgegeven 

aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-17 47 88 46) 


