
1 
 

ZONDAG 30 oktober 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 9.30 u: ds. Rob van der Toorn    
                                                  (Leiden) 
                     organist: Arjen van Dalen 
                     lector: Dick de Lange 
  
                     medewerking van de band  “To Connect”  

Welkom en mededelingen   
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming 113: 1 (staande) 
Aansteken van de Paaskaars.  
Stil gebed , votum en groet  
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming 113: 2 en 3 
Schuldbelijdenis 
Zingen: Opwekking 350: 1 en 2 
Gods wil voor ons leven: 1 Johannes 2,3-6 en 15-17 
Zingen: Opwekking 350: 3 en 4 
Gebed  
Zingen: Kinderlied “Kop op Job” 
Kinderen gaan naar de kinderkerk 
Schriftlezing 1 Samuël 1,1 – 2,10 
Zingen: Gezang 9: 1 en 8 
Verkondiging: kerntekst: 1 Samuël 1,10-11 en 20 
                                thema: Je toekomst in Gods handen 
Zingen: Magnificat (Sela) 
Dankgebed en voorbede  
Aankondigen collecte  
Zingen Psalm 107: 19 en 20 (staande)  
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/
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De Nieuwe Psalmberijming 113 
1. Zing halleluja, loof de HEER; 
prijs Hem, zijn dienaars, geef Hem eer. 
Laat al wat leeft zijn grootheid prijzen! 
Van nu aan tot in eeuwigheid, 
van oost tot west, ja wereldwijd 
zal lofzang met de zon verrijzen. 
 

2. Wie is er aan de HEER gelijk? 
Ver boven ieder wereldrijk 
heerst onze God – Hij is verheven! 
Maar ook al troont Hij nog zo hoog, 
Hij kijkt omlaag en Hij heeft oog 
voor allen die op aarde leven. 
 

3. Wie roemloos in de modder ligt 
wordt door de HEER weer opgericht; 
wie arm is zal Hij aanzien geven. 

Blij wordt Hij door de vrouw gedankt 
die kinderen van Hem ontvangt. 
Lof aan de Heer van alle leven! 

 

Opwekking 350 
1.Vader, vol van vrees en schaamte, 
buigen wij voor U. 
Heel uw werk door ons vertreden, 
klaagt ons, mensheid aan bij U. 
 

2.Heer ontferm U over ons, 
die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
neem ons in uw liefde aan. 

3.Vader, in dit uur der waarheid, 
keren w'ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons, 
maak ons hart en leven nieuw. 
 

4.Vul ons met uw heil'ge Geest, 
geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aanschouwen, 
dat wij uw naam verhogen Heer. 
dat wij uw naam verhogen Heer. 

Kop op Job – Elly en Rickert 
1.Heb ik jullie het verhaal van Job verteld? (wie?) 
Job - hij was een vriend van God en welgesteld (wat?) 
Dat betekent: hij had huizen land en geld 
Drie dochters zeven zonen en heel veel kamelen 
Maar hij had een vijand - die ken je wel (wie?) 
Satan was zijn naam - hij had een listig spel (hoe?) 
Hij nam Job alles af - dat deed-ie bliksemsnel 
Zelfs z'n vrouw die zei: zeg maar vaarwel! (o nee!) 
 
Refrein: 
Kop op Job 
Geef het niet op Job 
Ook al ben je alles kwijt 
Kop op Job 
Stop dat getob Job 
Er komt voor jou een nieuwe tijd 
 
2.Job zat in z'n eentje op de vuilnisbelt (ach!) 
En leek voor de hele wereld uitgeteld (echt?) 
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Z'n vrienden kwamen vragen: waar is nu die held? 
't Is een straf van God dat jij dit lot verdiende 
Job zei: ik weet echt niet waarom Hij dit geeft 
Maar dit weet ik wel: dat mijn Verlosser leeft 
Als God het is die mij dit afgenomen heet 
Is er een beter plan - wat dacht je dan (dat klopt!) 
 
Refrein: Kop op Job…… 
 
En de Heer gaf Job twee keer zoveel als hij eerst had 
En zegende hem nóg meer dan vroeger 
 
3.Dus onthoud maar goed als alles tegenzit (blèè) 
Als je tot je nek in de problemen zit (help!) 
Doe dan net als Job en geloof en bid 
Vertrouw op God en zing dan dit: (oké!) 
 
Refrein: Kop op joh ……… 

 
1 Samuel 
De gelofte van Hanna en de geboorte van Samuel 
1  In Rama in de streek Suf,  in het bergland van Efraïm, woonde een man die 
Elkana heette. Hij was een zoon van Jerocham, die een zoon was van Elihu, de 
zoon van Tochu, de zoon van Suf, en behoorde tot de stam Efraïm. 2 Hij had twee 
vrouwen: de ene heette Hanna en de andere Peninna. Peninna had kinderen, 
maar Hanna niet. 3  Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo, om 
zich daar voor de HEER van de hemelse machten neer te buigen en Hem offers 
te brengen. Chofni en Pinechas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van 
de HEER. 4 Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna 
en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. 5 Maar het mooiste stuk 
gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief, ook al hield de HEER haar 
moederschoot gesloten. 6  Haar rivale kwetste haar dan diep, door haar te sarren 
omdat de HEER haar geen kinderen gaf. 7 Zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer 
als ze naar het heiligdom van de HEER gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg 
dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. 8  Toen dat weer eens gebeurde, 
vroeg haar man Elkana: ‘Waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en waarom 
ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen?’ 9 Na de 
maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de HEER, waar de 
priester Eli op een bankje bij de ingang zat. 10 Diepbedroefd bad Hanna tot 
de HEER. In tranen 11  legde ze een gelofte af: ‘HEER van de hemelse machten, 
ik smeek U, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet 
mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan U: nooit 
zal zijn hoofd door een scheermes worden aangeraakt.’ 12 Toen Hanna zo lang 
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aan het bidden was, begon Eli op haar mond te letten. 13 Ze bad namelijk in stilte: 
haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat 
ze dronken was. 14 Hij sprak haar aan en vroeg: ‘Hoe lang gaat dit nog duren? Als 
u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen!’ 15 ‘U vergist u, heer,’ antwoordde 
Hanna. ‘Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een 
zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de HEER. 16 Denk niet dat ik een slechte 
vrouw ben; ik heb zo lang gebeden omdat ik overstelpt ben door droefheid en 
ellende.’ 17 ‘Ga dan in vrede,’ antwoordde Eli. ‘De God van Israël zal u geven waar 
u om hebt gevraagd.’ 18 ‘Ik dank u dat u mij zo gunstig gezind bent,’ zei Hanna, en 
ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook 
weer. 19 De volgende morgen vroeg bogen ze zich neer voor de HEER, waarna ze 
zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna, 
en de HEER dacht aan haar. 20 Binnen een jaar werd Hanna zwanger en baarde 
ze een zoon. Ze noemde hem Samuel  , ‘want,’ verklaarde ze, ‘ik heb hem aan 
de HEER gevraagd.’ 
21 Toen Elkana het jaar daarop weer met zijn familie op weg ging om 
de HEER zijn jaarlijkse offer te brengen, wilde hij de gelofte inlossen. 22 Maar 
Hanna ging niet mee. Ze zei tegen haar man: ‘Pas als het kind van de borst is, zal 
ik hem brengen. Dan zal hij voor de HEER verschijnen en daar voor altijd 
blijven.’ 23 Haar man Elkana antwoordde: ‘Doe maar wat jij het beste vindt. Blijf 
thuis zolang je hem nog zelf voedt. Moge de HEER zijn belofte waarmaken.’ 
Hanna bleef dus thuis en voedde haar zoon totdat ze hem van de borst 
nam. 24 Zodra ze hem niet meer zelf voedde, nam ze hem mee naar Silo en 
bracht hem, zo jong als hij was, naar het heiligdom van de HEER. Ze had ook een 
driejarige stier  bij zich, een efa meel en een zak wijn. 25 Ze slachtten de stier en 
brachten de jongen naar Eli. 26 Hanna zei: ‘Neem me niet kwalijk, heer, zo waar u 
leeft, ik ben de vrouw die destijds hier bij u tot de HEER heeft gebeden. 27 Om 
deze zoon heb ik gebeden, en de HEER heeft mij gegeven waar ik om heb 
gevraagd. 28 Nu geef ik hem op mijn beurt aan de HEER, voor alle dagen die hem 
gegeven zijn.’ Toen knielde de jongen daar voor de HEER, 
! Samuel 2 
 1  en Hanna bad: 
‘Nu juicht mijn hart dankzij de HEER, 
fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de HEER, 
mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden, 
want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. 
2  Geen is er heilig als de HEER, 
er is geen andere god dan U, 
geen rots is er als onze God. 
3  Gebruik toch geen grote woorden, 
blaas niet zo hoog van de toren, 
want de HEER is een alwetende God: 
door Hem worden onze daden gewogen. 
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4  De boog van de helden is gebroken, 
maar wie wankelen weten zich gesterkt. 
5  Wie genoeg hadden, verkopen zich voor brood, 
maar wie hongeren worden verzadigd. 
De onvruchtbare baart zeven zonen, 
maar wie veel kinderen heeft, verwelkt. 
6  De HEER doet sterven en doet leven, 
voert naar het dodenrijk en leidt eruit omhoog. 
7 De HEER maakt arm en Hij maakt rijk, 
vernedert diep en heft hoog op. 
8  Hij verheft uit het stof wie berooid is, 
uit het vuil tilt Hij op wie alles ontbeert. 
Hij laat hen wonen bij hooggeplaatsten, 
Hij houdt een ereplaats voor hen vrij. 
Van de HEER zijn de pijlers der aarde 
waarop Hij de wereld heeft vastgezet. 
 
9 Wie Hem trouw zijn, behoedt Hij op hun pad, 
maar de zondaars komen om in het duister. 
Ontoereikend is de menselijke kracht: 
10  wie het opnemen tegen de HEER worden gebroken, 
vanuit de hemel klinkt zijn donder tegen hen. 
De HEER spreekt recht over heel de aarde, 
Hij geeft macht aan de koning die Hij kiest 
en verhoogt het aanzien van zijn gezalfde.’ 
 
Gezang 9 
1 Mijn hart verheugt zich zeer 
  en roemt in God, de Heer. 
  Hij doet mij 't hoofd opsteken. 
  Hij heeft mijn eer gered 
  Ik kan vrijmoedig met 
  al wie mij hoonde spreken. 
 

8 Het is de Heer die doodt 
  en die de donkre schoot 
  van 't graf weer kan ontsluiten. 
  Waar Hij het leven geeft, 
  die zelve waarlijk leeft, 
  daar is het niet te stuiten. 

MAGNIFICAT - Sela 
1.Met heel mijn ziel prijs ik de Heer, 
met al mijn adem dank ik God. 
Hij dacht aan mij, richtte mij op. 
De mensen prijzen mij gelukkig. 
  
Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam. 
Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam. 
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2.Barmhartig is Hij altijd weer, 
voor wie hem volgen en hem dienen. 
Hij heeft getoond hoe sterk Hij is; 
hoogmoedigen heeft Hij verslagen. 
  

3.Voor machtigen is er geen plaats; 
Hij heeft hen van hun troon gestoten. 
De kleine mensen maakt Hij groot; 
Hij zet ze op een voetstuk neer. 

 4.De rijke mensen stuurt Hij weg, 
met lege handen naar hun huis terug. 
De hongerigen geeft Hij veel; 
Hij overlaadt hen met het beste. 
  

5.Hij neemt het op voor Israël, 
komt alles na wat Hij hen heeft beloofd. 
Bewijst zo zijn barmhartigheid, 
zijn trouw en liefde tot in eeuwigheid. 

Psalm 107 
19 Wie nooddruft heeft, hij hope: 
een herder is de Heer. 
Hij doet de toekomst open, 
hun leven neemt een keer. 
Al wie het goede doet 
zal zien en zich verheugen: 
de waarheid spreekt voorgoed, 
verstommen zal de leugen. 
 

20 Wie wijs is, zal den Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot den vrede 

 
 

 
 
 
Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden 
doorgegeven  

aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-604946) 


