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ZONDAG 2 oktober 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 9.30 u br. Bert Renkema 

organist: Peter Geldof jr. 
                     lector: Carla van Eijzeren 
  m.m.v. ‘Huisband’ To Connect 
  

 

Welkom en Mededelingen 
  Zingen (staande): Psalm 66 vers 1 en 5 
We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God (staande) 
  Zingen: De Nieuwe Psalmberijming 131 
Gods wil voor ons leven: Openbaring 3,14-22 
  Zingen: ‘Was mij witter dan sneeuw’ (The Psalm Project 51) 
Gebed om de Heilige Geest 
  Kinderlied: ‘De zegen van God’ (KOW 311) 
Bijbellezing: 2 Kronieken 12 (NBV ‘21) 
  Zingen: Gezang 305 vers 2 
Verkondiging n.a.v. 2 Kronieken 12, 9-11: - Koninklijke Verhalen - 
Rechabeam 
  Zingen: Gezang 395 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte-aankondiging 
  Zingen: ‘Nooit meer alleen’ (Opwekking 698) 
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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Psalm 66 vers 1 en 5 
 
1. Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel d'aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 

 
5. Ik kom met gaven in mijn handen. 
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht 
en brengt U, Heer, de offeranden, 
U in benauwdheid toegezegd. 
Brandoffers wil ik U bereiden 
en zoete geuren op doen gaan. 
Ik wil U heel mijn leven wijden: 
aanvaard het, neem mijn offer aan. 

 

De Nieuwe Psalmberijming 131 
 

1. Mijn hart is niet hoogmoedig, HEER;  
ik kijk niet op een ander neer.  
Ik grijp geen grootse dingen aan  
die mijn begrip te boven gaan.  

 

2. Ik kies de stilte, doelbewust  
en breng mezelf tot diepe rust.  
Ik voel me veilig als een kind  
dat bij zijn moeder vrede vindt.  

  
3. Ik laat mij dragen vol geduld,  
terwijl vertrouwen mij vervult.  

Wacht, Israël, zo op de HEER;  
verwacht Hem nu en altijd weer. 

 

‘Was mij witter dan sneeuw’ (The Psalm Project 51) 
 

Was mij witter dan sneeuw, 
was mij schoon van mijn schuld. 
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. 
Wees genadig, o God, 
heb met mij toch geduld. 
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw. 

 

Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht. 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 
 
Was mij witter dan sneeuw, 
laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

 

Was mij witter dan sneeuw, 
maak mij sterk door Uw Geest. 
Schep een zuiver hart diep in mij. 

Laat mij dicht bij U zijn. 
U alleen, Heer geneest. 
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. 

 
Naar Psalm 51 Tekst: Egbert van der Stouw/ Eelco Vos Muziek: Eelco Vos ©Egbert van der Stouw/ Eelco Vos 

 

Kinderlied: ‘De zegen van God’ (KOW 311) 
 

Refrein 2x: 
De zegen van God wens ik jou toe, weet dat Hij jou nooit verlaat. 
De zegen van God blijft bij jou, overal waar je gaat. 
 

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. 
(refrein) (2x) 
 

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. 
(refrein) 
 

Tekst & Muziek: Martin & Karin Koornstra © 2012 Small Stone Media 
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Lezing: 2 Kronieken 12 (NBV ‘21) 
 
1 Toen Rechabeam zich eenmaal verzekerd wist van zijn positie en hij de macht  
stevig in handen had, keerde hij zich af van de wet van de HEER, en alle Israëlieten 
volgden zijn voorbeeld. 2 En omdat ze hun plicht tegenover de HEER verzaakten, gebeurde 
het in het vijfde regeringsjaar van koning Rechabeam dat koning Sisak van Egypte tegen 
Jeruzalem ten strijde trok 3 met twaalfhonderd strijdwagens, zestigduizend ruiters en een 
ontelbare menigte voetvolk die hij uit Egypte had meegenomen: Libiërs, Sukkieten en 
Nubiërs. 4 Hij veroverde de versterkte steden van Juda en trok op tot aan Jeruzalem. 5 De 
profeet Semaja ging naar Rechabeam en de leiders van Juda, die zich toen Sisak naderde 
in Jeruzalem hadden verzameld, en zei tegen hen: ‘Dit zegt de HEER: Omdat jullie je van 
Mij hebben afgewend, wend Ik mij op mijn beurt van jullie af en lever Ik jullie aan Sisak uit.’ 
6 Hierop bogen de koning en de leiders van Israël het hoofd en zeiden: ‘De HEER is 
rechtvaardig.’ 7 Toen de HEER zag dat ze berouw toonden, richtte Hij zich tot Semaja met 
de woorden: ‘Omdat ze zich verootmoedigd hebben, zal Ik hen niet vernietigen. Ik zal hen 
voor de ondergang behoeden, en niet, door toedoen van Sisak, mijn toorn over Jeruzalem 
uitstorten. 8 Maar ze zullen zich wel aan hem moeten onderwerpen en ervaren dat het een 
groot verschil is of ze Mij dienen of een aardse koning.’ 9 Koning Sisak van Egypte viel 
Jeruzalem aan en roofde de schatten uit de tempel van de HEER en het koninklijk paleis. 
Hij nam alles mee, ook de gouden schilden die Salomo had laten maken. 10 Koning 
Rechabeam liet toen bronzen schilden maken en gaf deze in bewaring aan de 
bevelhebbers van de koninklijke garde, die het paleis bewaakte. 11 Telkens als de koning 
naar de tempel van de HEER kwam, traden de leden van de garde aan en namen de 
schilden mee, en daarna brachten ze die weer terug naar hun kazerne. 12 Omdat 
Rechabeam zich verootmoedigd had, wendde de HEER zijn toorn van hem af en richtte Hij 
hem niet geheel en al te gronde – ook vanwege het goede dat er was in Juda. 13 Koning 
Rechabeam verstevigde zijn positie in Jeruzalem en behield het koningschap. Hij was  
eenenveertig jaar oud toen hij koning werd. Zeventien jaar regeerde hij in Jeruzalem, de 
stad die de HEER uit alle steden van Israëls stammen had uitgekozen om er zijn naam te 
laten wonen. Zijn moeder was Naäma, een Ammonitische. 14 Hij deed wat slecht is, want 
zijn hart was niet gericht op de HEER. 15 De geschiedenis van Rechabeam is van begin tot 
eind opgetekend in de geschriften van de profeet Semaja en in de geslachtsregisters van 
de ziener Iddo. Rechabeam en Jerobeam waren voortdurend met elkaar in oorlog. 16 Toen 
Rechabeam bij zijn voorouders te ruste ging, werd hij begraven in de Davidsburcht. Zijn 
zoon Abia volgde hem op. 
 

Gezang 305 vers 2 
 

2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 

Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar 't land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
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Gezang 395 
 

1. O Heer, verberg U niet voor mij, 
wanneer ik mij verberg voor U.  
Gij weet het, ik ben bang voor U, 
ontwijk U en verlang naar U. 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 

 

2. En wees niet toornig over mij, 
wanneer ik U geen liefde bied. 
Ik noem U, maar ik ken U niet, 
ik buig mij, maar ik ben het niet 
en mijn gebed is tegen mij. 

 

3. Spreek zelf in mij het rechte woord. 
Zo vaak ik woorden voor U vond, 
heb ik mij in mijn woord vermomd. 
Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 
 

4. Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 
dat U niet zoekt en U niet vindt. 
Geef mij, als een die Gij bemint, 
geef, dat ik als uw eigen kind 
uw stem mag horen in mijn slaap. 

‘Nooit meer alleen’ (Opwekking 698) 
 

Ook al gaat mijn weg 
door een diep dal van duisternis heen, 
uw liefde drijft de angst uit in mij. 
Ook al loop ik vast, 
overvallen door een hevige storm, 
ik keer niet om, want U bent nabij. 

 

En ik vrees geen gevaren meer, 
met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij? 

 

Refrein: 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
loop Ik door de stormen heen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 

op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen; 
Heer, U laat mij nooit meer alleen. 

 

En ik zie al de glans, 
in de verte, van het stralende licht, 
dat schijnt voor elk 
die volhoudt en wacht. 
Maar tot aan die dag 
dat de schepping 
wordt bevrijd van de pijn, 
Is U te kennen al wat ik wil. 

 
 

En ik vrees geen gevaren meer, 
met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij? 
(Refrein) 

 

Ja, ik zie al de glans,  ) 
in de verte, van het stralende licht. ) 
Maar tot aan die dag  ) 
dat de schepping   ) 2x 
wordt bevrijd van de pijn,  )  
blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen. ) 
(Refrein 3x) 
 
Psalm 23:4 en 27:1, Spreuken 4:18, 1 Johannes 4 :18 Oorspr. titel: Even though I walk (You never let go) Tekst & muziek: Matt & Beth Redman Ned, tekst: Peter 

van Essen ©2005 Thankyou Music / Small Stone Media 


