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ZONDAG 23 oktober 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 9.30 u br. Bert Renkema 

organist: Bastiaan Gunst 
                     lector: Joke Corbijn 
  m.m.v. ‘Huisband’ To Connect 
  

 

Welkom en Mededelingen 
Zingen (staande): DNP 108 vers 1 en 3 
We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God (staande) 
Zingen: Opwekking 854 - In de stilte 
Gods wil voor ons leven: Efeze 6,10-18 
Zingen: Opwekking 751 - Ik zie het kruis 
Gebed om de Heilige Geest 
Kinderlied: ‘Wat zal ik geven’ (KOW 58) 
Bijbellezing: 2 Kronieken 20,1-22 en 29-30 
Zingen: DNP 56 vers 1, 3 en 4 
Verkondiging n.a.v. 2 Kronieken 20 - Koninklijke Verhalen - Josafat 
Zingen: Gezang 403 vers 1, 2 en 4 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte-aankondiging 
Zingen: ELB 246 
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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DNP 108 vers 1 en 3 
 
1. Ik kijk er, God, intens naar uit  
om U te prijzen op mijn luit.  
Word wakker, harp, de morgen gloort  
zodra de zon mijn zingen hoort.  
Ik loof uw trouw en liefde, HEER.  
Waar ik ook ben, U krijgt de eer.  
Ik maak muziek voor alle volken.  
Uw trouw reikt hoger dan de wolken.  
 
3. Wie gaat voorop en voert ons aan  
om onze vijand te verslaan?  
Bent U het niet, God, die ons leidt,  
U die ons afwees voor een tijd?  
De hulp van mensen houdt geen stand.  
Helpt U ons dan, kies onze kant.  
Dan kan geen vijand iets beginnen;  
met God alleen gaan wij het winnen.  
 
Opwekking 854 - In de stilte 
 
1.Hier in de stilte zoek ik U,  
mijn God, verberg U niet.  
Kom dichterbij, ontmoet mij nu;  
zodat mijn ziel U ziet.  
Voor U ben ik een open boek,  
U ziet er alles staan;  
terwijl ik nog naar woorden zoek,  
hebt U mij al verstaan.  
 
2.Hier in de stilte zoek ik U,  
want wie U zoekt, die vindt.  
Op die belofte hoop ik nu,  
vertrouw ik als een kind.  
Heer, spreek als ik uw woorden lees, 
dan hoor ik wat U zegt.  
En onderwijs mij door uw Geest,  
dan volg ik steeds uw weg.  
  
3.Hier in de stilte zoek ik U  
en drink ik uit de bron;  
uw levend water maakt mij nieuw,  
doordrenkt verdroogde grond.  
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O Heer die mij het leven geeft,  
vervul mij meer en meer,  
zodat ik naar uw woorden leef,  
onder uw zegen, Heer. 
 
Psalm 131:1-2, Psalm 38:10, 22-23 Tekst & muziek: Glenn Witterland / Harold ten Cate © Small Stone Media 

 
Gods wil voor ons leven: Efeze 6,10-18  
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. 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.  
 
Opwekking 751 - Ik zie het kruis 
 
Ik zie het kruis van mijn Verlosser. 
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf. 
Daar aan dat kruis droeg Hij mijn zonden. 
Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel. 
 
Ik zie het kruis van mijn Bevrijder. 
Ik zie het kruis van Golgotha. 
Die diepe pijn, de weg van lijden. 
Die weg is Hij voor mij gegaan. 
 
Refrein : 
Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 
 
Ik zie de dag van overwinning. 
Ik zie de kracht van Adonai. 
De dood is toen voorgoed verslagen. 
Toen Jezus sprak: Het is volbracht! 
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(Refrein) 
 
Ik zie het graf van de Messias. 
Daar in dat graf is Hij gegaan. 
Maar zie; dat graf is nu verlaten. 
De Mensenzoon is opgestaan! 
 
(Refrein) 
 
Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, 
 
(Refrein) 
 
Jesaja 53:3-5 en 10, Mattheüs 28:1-7 Tekst & muziek: Reyer van Drongelen ©2011 Reyer van Drongelen 

 
Kinderlied: ‘Wat zal ik geven’ (KOW 58) 
 
Ik wil U danken, omdat U goed bent, 
geweldig goed bent, o Heer. 
 
Wat zal ik geven, dan heel mijn leven? 
 
Ik wil U prijzen, omdat U trouw bent, 
geweldig trouw bent, o Heer. 
 
Ik wil U volgen, omdat U wijs bent, 
geweldig wijs bent, o Heer. 
 
Bijbellezing: 2 Kronieken 20,1-22 en 29-30 
 
Overwinning op de Moabieten en de Ammonieten 
20 1 Enige tijd later trokken de Moabieten en de Ammonieten, samen met een 
deel van de Meünieten, tegen Josafat ten strijde. 2 Boodschappers kwamen 
Josafat melden: ‘Een groot leger valt u aan vanuit Edom, aan de overkant van de 
zee. Ze zijn al bij Chaseson-Tamar.’ (Dat is Engedi.) 3 Josafat schrok hevig en hij 
besloot de HEER om raad te vragen. Hij riep in heel Juda een vasten uit, 4 en uit 
werkelijk alle steden van Juda kwam men bijeen om de HEER om raad te vragen. 
5 Toen de gemeenschap van Juda en Jeruzalem zich in de nieuwe voorhof van de 
tempel had opgesteld, trad Josafat naar voren 6 en zei: ‘HEER, God van onze 
voorouders, U bent God in de hemel en U heerst over de koninkrijken van alle 
volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten, niemand kan zich tegen U 
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verzetten. 7 U, onze God, hebt de vroegere inwoners van dit land voor uw volk 
Israël verdreven en het voor altijd aan de nakomelingen van uw vriend Abraham 
toebedeeld. 8 Zij gingen er wonen en bouwden er een heiligdom voor uw naam, 
dat ze inwijdden met de woorden: 9 “Wanneer enig onheil ons treft, het straffend 
zwaard of de pest of een hongersnood, en wij ons voor deze tempel voor U 
opstellen – in deze tempel immers woont uw naam – en U in onze ellende 
aanroepen, luister dan en kom ons te hulp.” 10 Nu worden wij aangevallen door de 
bewoners van Ammon, Moab en het Seïrgebergte. U hebt de Israëlieten tijdens 
hun tocht uit Egypte opgedragen die volken ongemoeid te laten, en zij zijn hun 
daarom voorbijgetrokken en hebben hen niet vernietigd. 11 En als dank  
daarvoor trekken ze nu tegen ons op om ons te verdrijven uit uw eigen land, dat U 
ons in bezit hebt gegeven! 12 God, straft U hen af. Wij zijn niet opgewassen tegen 
de grote legermacht die ons nu aanvalt. Wij weten niet wat we moeten doen, op U 
zijn onze ogen gevestigd.’ 13 Heel Juda stond opgesteld voor de HEER, ook de 
vrouwen en kinderen. 14 In hun midden bevond zich ook Jachaziël, de zoon van 
Zecharja, die de zoon was van Benaja, de zoon van Jeïël, de zoon van Mattanja, 
een Leviet uit de familie van Asaf. Hij werd ter plekke gegrepen door de geest van 
de HEER en zei: 15 ‘Juda en Jeruzalem en u, koning Josafat, luister goed! Dit zegt 
de HEER: Laat je door de grote legermacht die jullie bedreigt geen angst 
aanjagen, want dit is niet jullie strijd, maar die van God. 16 Ga hun morgen 
tegemoet. Zij trekken nu over de pas van Sis. Waar de wadi uitkomt in de woestijn 
van Jeruel, zullen jullie hen treffen. 17 Jullie hoeven in deze strijd geen slag te 
leveren. Wacht rustig af, dan zullen jullie zien hoe de HEER, die jullie, Juda en 
Jeruzalem, bijstaat, voor jullie de overwinning behaalt. Laat je door hen geen 
angst aanjagen. Trek hun morgen tegemoet, de HEER staat jullie bij.’ 18 Josafat 
boog diep voorover en heel Juda en Jeruzalem knielde neer om de HEER hulde 
te brengen. 19 En de Levieten uit de familie van Korach, die weer behoorde tot de 
familie van Kehat, zongen staande met luide stem de lof van de HEER, de God 
van Israël. 20 De volgende morgen vroeg gingen ze op weg naar de woestijn van 
Tekoa. Bij hun vertrek trad Josafat naar voren en sprak hen als volgt toe: ‘Juda en 
Jeruzalem, luister! Vertrouw op de HEER, uw God, en u zult standhouden, 
vertrouw op zijn profeten en uw welslagen is verzekerd.’ 21 In overleg met het volk 
wees hij zangers aan om de lof van de HEER te zingen. Zij trokken voor de 
bewapende legermacht uit, de heilige glorie prijzend met de woorden: ‘Loof de 
HEER, eeuwig duurt zijn trouw.’ 22 Zodra zij jubelend hun lofzang aanhieven, 
zorgde de HEER ervoor dat de Ammonieten en Moabieten en de bewoners van 
het Seïrgebergte, die Juda wilden aanvallen, vanuit verdekte stellingen werden 
belaagd, en zo werden ze verslagen.  
 
29 Toen de andere koninkrijken hoorden hoe de HEER de vijanden van Israël had 
bestreden, werden ze door vrees voor God bevangen. 30 Voortaan heerste er 
vrede in het koninkrijk van Josafat, want zijn God verschafte hem rust aan al zijn 
grenzen. 
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DNP 56 vers 1, 3 en 4 
 
1. Mijn God, de vijand drijft me in het nauw.  
Hij is naar mij op jacht voor dag en dauw.  
Totdat de avond valt is hij in touw  
om tegen mij te strijden.  
Wanneer ik bang ben, komt U tussenbeide.  
Ik prijs uw woord, God, U zult mij bevrijden.  
Geen mens kan mij nog langer laten lijden,  
God, als ik U vertrouw.  
 
3. U kent mijn zwerftocht door het hele land.  
U doet, wanneer verdriet mij overmant,  
mijn tranen in uw kruik – met eigen hand  
hebt U ze opgeschreven.  
Toen ik U riep, hebt U gehoor gegeven.  
De vijand vluchtte, U hebt hem verdreven.  
Dit weet ik: U geeft ruimte om te leven.  
God, U staat aan mijn kant.  
 
4. Ik prijs uw woord, uw woord dat blijft bestaan.  
Ik prijs U, God, om wat U hebt gedaan.  
Ik ben niet bang meer, wie doet mij iets aan?  
Mijn dank wil ik betalen.  
Bevrijd door U kan ik weer ademhalen.  
U wijst de weg, ik kan niet meer verdwalen.  
Uw licht zal voor mijn ogen blijven stralen.  
Zo kan ik verder gaan.  
 
Gezang 403 vers 1, 2 en 4 
 
1. Wat mijn God wil, geschied' altijd, 
zijn wil is steeds de beste. 
Hij is altijd tot hulp bereid, 
Hij blijft mijn sterke veste. 
Hij helpt uit nood, 
de trouwe God, 
Hij troost mij bovenmate. 
Wie God vertrouwt, 
vast op Hem bouwt, 
die zal Hij nooit verlaten. 
 
2. God is mijn troost en toeverlaat, 
Hij is mijn hoop, mijn leven. 
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Al wat Hij wil, hoe het ook gaat, 
ik zal het niet weerstreven. 
Die mij altijd 
vertroost en leidt 
die elke haar geteld heeft. 
Die van nabij 
zolang reeds mij 
in liefde vergezeld heeft. 
 
4. Nog één ding wil ik vragen Heer, 
ik vraag het vol vertouwen: 
wanneer de boze gaat te keer, 
laat mij uw hulp aanschouwen, 
dat ik niet val 
maar leven zal. 
Gij zult mij niet beschamen. 
Dat is uw eer 
o trouwe Heer. 
Dus zeg ik vrolijk: Amen 
 
Evangelische Lied Bundel 246 
 
1. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 
2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 
3. Ik bouw op U, mijn Sschild en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd. 
In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
 

tekst: onbekend; melodie: J. Sibelius; vertaling: St. Opwekkingslektuur; © St. Opwekkingslektuur/Continental Sound; oorspr. titel: Be still my soul 


