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ZONDAG 29 januari 2023 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 9.30 u: ds. Bert Renkema 
                     organist: Peter Geldof Jr 
                     lector: Dick de Lange 
  
                     medewerking van de band  “To Connect”  

Welkom en Mededelingen 
Zingen (staande): NLB 280  
We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God  
Zingen: Psalmen voor Nu 16  
Gods wil voor ons leven 
Zingen: NLB 836 vers 1, 2 en 4  
Gebed om de opening van Gods Woord 
Kinderkerk - met de kinderen zingen we: ELB 457  
                                                                       ‘Klein, klein, kindje’  
Bijbellezing: Lukas 10,38-42 
Zingen: Opwekking 462 
Zingen: DNP 27 vers 2 en 4  
Verkondiging n.a.v. Lukas 10,38-42 –  
                                 ‘Aan tafel met Jezus - Maar één ding nodig’ 
Zingen: DNP 63 vers 1  
Dankgebed en voorbeden 
Collecte-aankondiging 
Zingen: NLB 908 vers 1, 2, 5 en 6 (staande) 
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 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. 
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Nieuwe Liedboek 280 
1.De vreugde voert ons naar dit huis  
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied  
 

2.Dit huis van hout en steen, dat lang  
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan,  

3.Dit huis dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn,  
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn?  
 

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng’len troost 
waar Gij u vinden laat? 

5.Onthul ons dan uw aangezicht,  
Uw naam, die mét ons gaat,  
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 

6. Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood dat Gij ons breekt. 

7. Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
 
Psalmen voor Nu 16 
Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig; 
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:  
ik heb u nodig, Heer.  
De rest is overbodig.  
 
Nieuwe Liedboek 836 
1.O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 

4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
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Evangelische Liedbundel 457 
1. Klein, klein kindje, 
 je leven loopt gevaar. 
 Ik maak een biezen mandje 
 en morgen is het klaar. 
 

2. Klein, klein kindje, 
 dit mandje wordt een boot. 
 Daarmee moet jij gaan varen 
 op leven of op dood. 

 
3. Klein, klein kindje, 
 ik zet je tussen het riet. 
 Wie weet gebeurt het wonder 
 dat de prinses je ziet. 

4. Klein, klein kindje, 
 als de prinses jou vindt, 
 dan gaat je boot niet onder: 
 jij bent een koningskind. 

 
Lukas 10 
  38.Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in, waar Hij gastvrij werd ontvangen 
door een vrouw die Marta heette. 39  Haar zus, Maria, ging aan de voeten van de 
Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. 40 Maar Marta werd helemaal in beslag 
genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, 
kan het U niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen 
haar dat ze mij moet helpen.’ 41 De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo 
bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. 42 Er is maar één ding 
noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen, en dat zal haar niet worden 
ontnomen.’ 
 
Opwekking 462 
Refrein: 
Aan uw voeten Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, 
is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 
 
1.Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luist'ren. 
In plaats van altijd maar weer 
bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 
 

Refrein: 
Aan uw voeten Heer, 
…….. 
 
 

2.Mijn hart verlangt er naar 
om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid samen ‚‚n te zijn, 
in aanbidding voor U. 

 
Refrein: 
Aan uw voeten Heer, 
……….. 
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3.Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja, zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader 

die vertroost en beschermt 
en ik kom tot rust bij U. (3x) 
 

 
De Nieuwe Psalmberijming 
2. Eén ding vraag ik, het is mijn 
hartsverlangen: 
bij Hem te mogen wonen voor altijd, 
om elke dag zijn liefde te ontvangen; 
niets is zo goed als zijn aanwezigheid. 
Wanneer ik moegestreden ben en zwak, 
schuil ik bij Hem, Hij geeft mij onderdak. 
Met opgeheven hoofd prijs ik de HEER. 
Ik zing en speel een danklied tot zijn 
eer. 
 
 
 
 
 
De Nieuwe Psalmberijming 63 

4. Wijs mij uw weg, leid mij langs vlakke 
paden; 
Schiet mij te hulp, ik ben in 
doodsgevaar. 
Mijn tegenstanders kennen geen 
genade, 
ze zijn gemeen en onberekenbaar. 
Moest ik de goedheid missen van 
de HEER, 
waar zou ik zijn? Dan leefde ik niet 
meer! 
Vertrouw de HEER, wees sterk en 
wanhoop niet. 
Wacht op de HEER, houd vol tot je Hem 
ziet.

1. Ik zoek U, God, in de woestijn. 
Hier in een land waar niets wil groeien 
blijft het verlangen in mij gloeien: 
wat zou ik graag dicht bij U zijn. 

Heer, in uw tempel, hoogverheven, 
zag ik uw majesteit en macht. 
Ik zing voor U, op wie ik wacht: 
uw liefde is meer dan het leven. 

 
Nieuwe Liedboek 908 
1.Ik heb U lief, o mijn beminde, 
die al mijn vreugd’ en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
glans van Gods aangezicht. 
 

2.Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief, o kom dan, kom, 
Christus, mijn Bruidegom. 
 

5. Hoe moet ik, hemelzon, U danken 
voor ’t licht dat Gij mij hebt gebracht? 
Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke,  
vorgoed genezen van de nacht. 
Gij kuste met uw gouden mond, 
o zon, mijn ziel gezond. 
 

6.Blijf, Heer, mij met Uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op Uw wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel.

 


