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ZONDAG 29 januari 2023 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 16.30 u: ds. Jan Breman 
                                                (Zwijndrecht)    
                     organist: Arjen van Dalen                             
                     lector: Marien van Herk  
 

 
Welkom en mededelingen  
Zingen: Gezang 328: 1, 2 en 3  
Aansteken van de paaskaars 
We richten ons naar God  
Votum en groet  
Zingen: Psalm 29: 1  
Gebed  
Schriftlezing: Mattheüs 4: 23 - 5: 12 
Zingen: Zingende Gezegend 216: 2, 3 en 4 
Verkondiging: tekst Mattheüs 5 : 1 en 2 / thema”Jezus’intredepreek” 
Zingen: NLB 1005 (NL) 
Dankgebed en voorbede  
Aankondiging collecte  
Zingen: DNP 89: 5 
Geloofsbelijdenis (staande)  
Zingen: NLB 418: 1, 2 en 4 
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/


2 
 

 
Gezang 328 
1 Here Jezus, om uw woord 
  zijn wij hier bijeengekomen. 
  Laat in 't hart dat naar U hoort 
  uw genade binnenstromen. 
  Heilig ons, dat wij U geven 
  hart en ziel en heel ons leven. 
 

2 Ons gevoel en ons verstand 
  zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
  als uw Geest de nacht niet bant, 
  ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
  't Goede denken, doen en dichten 
  moet Gij zelf in ons verrichten. 

3 O Gij glans der heerlijkheid, 
  licht uit licht, uit God geboren, 
  maak ons voor uw heil bereid, 
  open hart en mond en oren, 
  dat ons bidden en ons zingen 
  tot de hemel door mag dringen. 
 
Psalm 29 
1 Gij die hoog verheven zijt, 
geeft den Here heerlijkheid, 
geeft des Heren naam de eer, 
buigt u juichend voor Hem neer. 
Hoort de grote stem des Heren, 
alles moet zich tot Hem keren. 
Machten, die het hoofd opsteken, 
worden stil als God gaat spreken. 
 
Mattheüs 4 
23  Hij trok rond in heel Galilea; Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, 
verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke 
kwaal onder het volk. 24  Het nieuws over Hem verspreidde zich in heel Syrië. 
Allen die ergens aan leden en gekweld werden door een ziekte of door pijn, en 
ook bezetenen en maanzieken en verlamden, werden bij Hem gebracht en Hij 
genas hen. 25 En grote groepen mensen volgden Hem, uit Galilea en de 
Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de 
Jordaan. 
Mattheús 5 
1 Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn 
leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
3   ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4 Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
5  Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen de aarde bezitten. 
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6  Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
7  Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8  Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
9  Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
10  Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
11  Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van 
allerlei kwaad betichten. 12  Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond 
worden in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten 
 
Nieuwe Liedboek 1005 
1. Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Refrein:  
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Refrein 
 

3. Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor 
allen, 
U bent de vredevorst. 
Refrein 

 
4. Zoekend naar troost zijn velen 
dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Refrein 
 

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te 
delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Refrein 
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De Nieuwe Psalmberijming 89 
5. Gelukkig is het volk dat de bazuin herkent. 
Zij juichen voor uw naam omdat U bij hen bent. 
Zij wandelen met U; uw licht beschijnt hun ogen. 
Uw glorie maakt hen sterk, U zult hen weer verhogen. 
U bent voor hen een schild, U leidt hen naar de zege. 
Hun koning hebben zij van U, de HEER, gekregen. 
. 
Nieuwe Liedboek 418 
1.God, schenk ons de kracht 
 dicht bij U te blijven,  
dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 
 Zijn wij in U een, samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen lachen en geween  
 
2.Niemand kan alleen,  
Heer, uw zegen dragen;  
zegen drijft ons heen  
naar wie vrede vragen.  
Wat Gij schenkt wordt meer  
naar gelang wij delen,  
horen, helpen, helen,  
vruchtbaar in de Heer.  
 

4.God, schenk ons de kracht  
dicht bij U te blijven,  
dan zal ons geen macht  
uit elkander drijven.  
Zijn wij in U een,  
samen op uw wegen 
 dan wordt ons tot zegen 
 lachen en geween.  
 

 
 

 
 
Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden 
doorgegeven 

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


