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ZONDAG 13 november 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 9.30 u Ds. Bert Renkema 

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

 

Welkom en Mededelingen 
Zingen: DNP 133 vers 1 en 2 
We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God 
Zingen: DNP 34 vers 2 en 3 
Gods wil voor ons leven: Romeinen 10, 4-17 
Zingen: NLB 313 vers 2 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
Kinderlied en Kinderkerk: ‘Daarom bidden wij’ - KOW 97 
Bijbellezing: Jakobus 1, 16-27 
Zingen: Opwekking 854 
Verkondiging n.a.v. Jakobus 1,19-22 - luisteren, spreken en doen - 
GemeenteGroeiGroep-preek 
Zingen: NLB 345 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte-aankondiging 
Zingen: Opwekking 845 
Zegen van God 
 

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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De Nieuwe Psalmberijming 133 
 
1. Wat goed is het om eensgezind te  
leven, 
om liefde te ontvangen en te geven, 
als broers en zussen bij elkaar. 
Het is als olie op Aärons haar 
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar  
omlaag 
en neervalt op zijn baard en kraag. 
 

2. Als morgendauw is het, als zachte  
regen, 
die neerdaalt van de Hermon als een  
zegen 
op Sions hoogverheven top. 
Daar woont de HEER, daar bloeit de  
liefde op. 
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft 
een toekomst die geen einde heeft. 

 

De Nieuwe Psalmberijming 34, vers 2 en 3 
 
2. Wie opzien naar de HEER  
stralen van vreugde in zijn licht;  
geen schaamrood kleurt meer hun  
gezicht;  
Hij reikt zijn hand steeds weer.  
Zijn engel houdt de wacht  
en redt je als je voor Hem leeft.  
Proef en geniet wat God je geeft.  
Wie bij Hem schuilt vindt kracht.  

  
3. Dien God en heb het goed.  
Een leeuw zoekt hongerig naar buit,  
maar jij komt nooit bedrogen uit;  
jij deelt in overvloed.  
Let op, mijn kind, wees wijs:  
zoek je een prachtig vergezicht,  
een weg die voor je open ligt,  
een mooie levensreis? 

 

Gods wil voor ons leven: Romeinen 10,4-17 
 
4 De wet evenwel vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft 
rechtvaardig zal worden verklaard. 5 Mozes zegt over de rechtvaardigheid die op 
grond van de wet verkregen wordt: ‘Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.’ 6 
En dit zegt de rechtvaardigheid die geschonken wordt op grond van geloof: ‘Zeg 
niet bij uzelf: Wie zal opstijgen naar de hemel?’ – dat wil zeggen: om Christus 
naar beneden te brengen. 7 Of: ‘Wie zal afdalen naar de onderwereld?’ – dat wil 
zeggen: om Christus bij de doden vandaan naar boven te brengen. 8 De 
rechtvaardigheid zegt iets anders: ‘Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw 
hart’ – en dat betreft de boodschap van het geloof die wij verkondigen. 9 Als uw 
mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood 
heeft opgewekt, zult u worden gered. 10 Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig 
worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. 11 Want de Schrift 
zegt: ‘Ieder die in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’ 12 En er is geen 
onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. 
Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die Hem aanroepen, 13 want er staat: ‘Ieder die 
de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’ 14 Maar hoe kunnen ze Hem 
aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze in Hem geloven als ze 
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niet over Hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over Hem horen zonder dat 
iemand Hem verkondigt? 15 En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is 
uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: ‘Welkom zijn zij die goed nieuws 
verkondigen.’ 16 Toch hebben slechts weinigen aan het evangelie gehoor 
gegeven, want Jesaja vraagt: ‘Heer, wie heeft geloofd wat wij hebben gezegd?’ 17 
Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging 
van Christus.  
 

Gezang 313 vers 2 NLB 
 
2. God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor andre stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 

om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 

 

Kinderlied en Kinderkerk: ‘Daarom bidden wij’ - KOW 97 
 
1. Soms dan hoor je mensen zeggen: 
'Wat heeft bidden nu voor zin?' 
Denk je dat God naar je luistert, 
daar geloof je toch niet in? 
Daar geloof je toch niet in! 

 
2. Maar gelukkig mag ik weten, 
als ik echt en heel oprecht 
met de Here God ga praten, 
luistert Hij naar wat ik zeg, 
luistert Hij naar wat ik zeg. 

 
3. In de bijbel staat geschreven, 
dat de Heer aan ons wil geven 
al het goede van zijn koninkrijk. 
Hij wil als een vader zorgen. 
Ied're avond, ied're morgen 
staat Hij met zijn liefde voor 
ons klaar. 
 

4. En daarom bidden wij, vragen wij, 
bidden wij in de naam van Jezus. 
Bidden wij, vragen wij, 
bidden wij in de naam van Jezus de 
Heer. 
 
 
 

Bijbellezing: Jakobus 1,16-27 
 
16 Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: 17 elke goede gave, elk volmaakt 
geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit 
enige verandering of verduistering waar te nemen. 18 Hij wilde ons door de 
verkondiging van de waarheid tot leven roepen, zodat wij als het ware de eerste 
opbrengst van zijn schepping zijn. 
 
Geloven en doen 
19 Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten 
om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. 20 
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Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig 
is. 21 Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar 
wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan 
redden. 22 Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt 
ook doen. 23 Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is als iemand 
die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: 24 hij ziet zichzelf, 
maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. 25 Wie zich daarentegen 
spiegelt in de volmaakte wet, die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand 
die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten 
deel, juist in wat hij doet. 26 Wie meent dat hij godsdienstig is, terwijl hij zijn tong 
niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse 
moeite. 27 Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en 
wezen bijstaan in hun nood, en jezelf vrijwaren van de smetten van de wereld. 
 

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. 

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 

 

Gezang 345 NLB 
 
1. Gij hebt uw woord gegeven 
nog voor ik U iets vroeg, 
dat is voor heel mijn leven, 
ja voor de dood genoeg. 
Uw woord is daad, o Vader,  
werd brood in de woestijn, 
werd mens en is mij nader 
dan wie mijn naasten zijn. 

 
2. Nu ik U heb gegeven 
mijn woord op deze dag, 
geef dat met heel mijn leven  
ik daarvoor instaan mag, 
dat ik het in mijn daden 
waarmaak aan iedereen. 
Maak zichtbaar uw genade 
door mij en om mij heen. 
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3. God, die uw woord gegeven, 
uw Zoon gezonden hebt 
en naar zijn beeld het leven 
van wie U kent herschept,- 

wees door uw Geest met allen 
die hebben ja gezegd, 
dat zij die staan niet vallen. 
Maak Gij ons trouw en echt. 

 

Opwekking 845 
 
De Heer zegent en beschermt jou . ) 
Hij  schijnt zijn stralende licht       )  
genadig op jou.         ) 2x 
De Heer ziet jou en bewaart jou;     ) 
Hij geeft vrede.        ) 
 

 
 
 
Refrein: 
Amen. Amen. Amen.  
Amen. Amen. Amen. 
 

De Heer zegent en beschermt jou.  
Hij schijnt zijn stralende licht  
genadig op jou. 
De Heer ziet jou en bewaart jou;  
Hij geeft vrede. 
 

 
 
 
(Refrein 2x)  
 

Bridge 1: 
Mag zijn goedheid jou omgeven,) 
tot in duizend generaties;  ) 
ook je zonen en je dochters  ) 4x  
en hun zonen en hun dochters.  ) 
 
 

Bridge 2: 
De Heer zelf zal voor je uit gaan.  
Hij omgeeft je, Hij  omringt je.  
Om je heen en binnen in je: 
Hij is bij je. 
Hij is bij je. 

Bridge 3: 
In de morgen, in de avond , 
als je weggaat, als je thuiskomt,  
in je tranen, in je vreugde: 
Hij is bij je.  
Hij is bij je. 
 

Bridge 4: 
Hij is bij je. (6x)  
 
 
 
(Refrein) 
 

Mag zijn goedheid jou omgeven...  
De Heer zelf zal voor  je uitgaan...  
In de morgen, in de avond... 
Hij is bij je...  
 
(Refrein 4x) 
 
Numeri 6:22-27 Oorspr. titel : The Blessing Tekst & muziek: Chris Brown / Cody Carnes / Kari Jobe Cames / Steven Furtick Ned. tekst: Harold ten Cate © Writers 

Roof Publishing / Worship Together Music/ Capital CMG Paragon / Music by Elevation Worship/ Kari Jobe Carnes Music / Adm. by Small Stone Media 
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Mededelingen voor de liturgie of de weekbrief graag voor donderdag 21.30 uur aan 
scriba@gasthuiskerk.nl 
 


