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ZONDAG 4 december 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 9.30 u : ds. Bert Renkema 
                     organist: Arjen van Dalen 
                     lector: Joke Corbijn 
  
                     medewerking van de band  “To Connect”  

tweede adventszondag 

 

Welkom en Mededelingen 
Eén van de kinderen van de Kinderkerk steekt de tweede 
adventskaars aan en leest een gedicht. 
  Zingen: Gezang 125 vers 1, 3 en 4 (staande) 
We richten ons naar God  
  Zingen: DNP 149 vers 1 
Gods wil voor ons leven: Romeinen 12,1-2 en 1 Petrus 2,9 
  Zingen: ‘U bent hier’ (Sela) 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
  Kinderlied en Kinderkerk: projectlied – ‘Komt als kind in onze nacht’ 
Bijbellezing: Maleachi 1,6-14 en Lukas 1,68-79 
  Zingen: DNP 50 vers 1, 2, 4 en 6 
Verkondiging n.a.v. Maleachi 1,6-14 
  Zingen: NLB 439 vers 1, 2 en 3 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte-aankondiging 
  Zingen: ‘Een toekomst vol van hoop’ (Sela) 
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 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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Gezang 125 
1 O kom, o kom, Immanuël, 
  verlos uw volk, uw Israël, 
  herstel het van ellende weer, 
  zodat het looft uw naam, o Heer! 
  Weest blij, weest blij, o Israël! 
  Hij is nabij, Immanuël! 
 

3 O kom, o kom, Gij Oriënt, 
  en maak uw licht alom bekend; 
  verjaag de nacht van nood en dood, 
  wij groeten reeds uw morgenrood. 
  Wees blij, weest blij, o Israël! 
  Hij is nabij, Immanuël! 

4 O kom, Gij sleutel Davids, kom 
  en open ons het heiligdom; 
  dat wij betreden uwe poort, 

  Jeruzalem, o vredesoord! 
  Weest blij, weest blij, o Israël!  
  Hij is nabij, Immanuël! 

De Nieuwe Psalmberijming 149 
1. Kom samen om de HEER te loven. 
Haal uit je hart een lied naar boven. 
Laat Israël zijn maker danken 
met nieuwe, frisse klanken. 
Sions kind, pak de tamboerijn; 
dans en speel, juich bij het refrein. 
Zing voor je koning, zing voor Hem, 
volk van Jeruzalem. 

 
U bent hier (Sela) 
1.Jezus, U blijft niet op afstand staan: 
U bent één gebed bij mij vandaan. 
Niemand anders komt zo dichtbij, 
U bent hier en woont in mij. 
  

2.Hier ben ik in uw aanwezigheid. 
Breek de muur af die mij van U scheidt. 
Leer mij steeds meer uw stem verstaan: 
kom tot mij en spreek mij aan. 
  

3.De Heer is hier, Hij die de vrede 
bracht, 
leidt ons in liefde naar Gods vaderhart. 
Hij zegent jou en mij: 
Hij is hier en maakt ons vrij. 
  

4.Heer, ontmoet mijn hart en maak het 
vrij. 
Neem de onrust weg en zegen mij. 
Schenk uw vrede die bij mij blijft; 
liefde die mijn angst verdrijft. 

  
5.Heer, U bent het rustpunt van mijn hart. 
In uw armen vind ik nieuwe kracht. 
Niemand anders dan U alleen, 
draagt mij door dit leven heen. 
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projectlied - ‘Komt als kind in onze nacht’  

In een wereld soms zo duister wordt al eeuwenlang gewacht 
op een nieuwe morgen luister, hoor je ’t licht al in de nacht 
God belooft een nieuwe wereld, al ons wachten wordt beloond 
Hij zal wonen bij de mensen 
Komt als kind in onze nacht 
Gloria, gloria, gloria  ) 
Hij zal wonen bij de mensen ) 
Komt als kind in onze nacht ) 2x 

  
Bijbellezing Maleachi 1 

 6.Een zoon eert zijn vader, een dienaar zijn heer. Als Ik jullie vader ben, waar is 

dan je eerbied voor Mij; als Ik jullie heer ben – zegt de HEER van de hemelse 
machten –, waar is dan je ontzag voor Mij? Jullie, priesters, minachten mijn naam, 
en zeggen dan: ‘Hoezo minachten wij uw naam?’ 7 Jullie brengen verwerpelijk 
voedsel naar mijn altaar, en zeggen dan: ‘Hoezo hebben wij U verworpen?’ Door 
je geringschattend uit te laten over mijn altaar! 8  Als jullie met een blind offerdier 
aankomen, zeggen jullie: ‘Wat geeft dat nou?’ En als jullie aankomen met een 
kreupel of ziek offerdier: ‘Dat geeft toch niets?’ Bied je gouverneur zo’n dier maar 
eens aan en zie of hij er tevreden mee is en jullie goedgezind zal blijven – zegt 
de HEER van de hemelse machten. 9 Zo zullen jullie God wel gunstig stemmen, 
zo zal Hij zijn volk wel gunstig gezind zijn! Jullie doen deze dingen, en dan zou Hij 
zijn volk ter wille zijn? 10  Het zou beter zijn als een van jullie de tempeldeuren zou 
sluiten en jullie het vuur op mijn altaar niet langer zouden aansteken, want dat 
heeft toch geen nut. Ik wijs jullie af – zegt de HEER van de hemelse machten – en 
de offers die jullie brengen aanvaard Ik niet. 11 Van waar de zon opgaat tot waar 
ze ondergaat staat mijn naam bij alle volken in aanzien, overal brengt men Mij 
reukoffers en reine offergaven. Mijn naam staat bij alle volken in aanzien – zegt 
de HEER van de hemelse machten –, 12 maar jullie ontwijden hem door te 
beweren dat mijn altaar verontreinigd mag worden, door te denken dat je er 
minderwaardig voedsel heen kunt brengen. 13 Jullie halen je neus op voor de 
dienst aan mijn altaar – zegt de HEER van de hemelse machten –, jullie zeggen: 
‘Dit alles kost ons te veel moeite.’ Jullie brengen Mij gestolen dieren, en kreupele 
en zieke dieren – zegt de HEER –, dat is wat jullie Mij als offergave aanbieden, en 
Ik moet dat aanvaarden? 14 Vervloekt de bedrieger die de Heer een mannelijk dier 
zonder enig gebrek uit zijn kudde belooft maar Hem een geschonden dier offert! Ik 
ben een groot koning – zegt de HEER van de hemelse machten –, en alle volken 
zijn vervuld van ontzag voor mijn naam! 
 
Lukas 1 
68  ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, 
Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost. 
69 Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt 
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uit het huis van David, zijn dienaar, 
70 zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten: 
71 bevrijding uit de hand van onze vijanden, 
uit de greep van allen die ons haten. 
72 Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorouders 
en herinnert Hij zich zijn heilig verbond: 
73  de eed die Hij gezworen had aan Abraham, onze vader, 
74 dat wij, bevrijd van onze vijanden 
en vrij van angst, Hem dienen zouden, 
75 oprecht en toegewijd, ons leven lang. 
76  En jij, mijn kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, 
want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken, 
77  en om zijn volk bekend te maken met hun redding 
door de vergeving van hun zonden. 
78 Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God 
zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen 
79  en schijnen over allen die in duisternis verkeren, 
in de schaduw van de dood, 
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’ 
 
De Nieuwe Psalmberijming 50 
1. De Heer die alle macht heeft – Hij 
alleen!  
roept heel de aarde voor zijn troon 
bijeen. 
In Sion, stad van smetteloze pracht, 
verschijnt Hij stralend, vol van licht en 
kracht. 
Hij komt eraan, luid laat Hij van zich 
horen. 
In vuur en wervelstorm trekt Hij zijn 
sporen. 

 
2. De hemel en de aarde spreekt Hij 
aan: 
‘Laat wie Mij trouw is, voor Mij komen 
staan, 
wie met zijn offers zich aan Mij verbindt. 
Ik zal verklaren wat Ik van hem vind.’ 
Gods recht staat vast, de hemel is 
getuige. 
Hij oordeelt zuiver, iedereen moet 
buigen. 

 
4. Doe Ik mezelf aan stierenvlees 
tegoed? 
Heb Ik soms dorst en drink Ik 
geitenbloed? 
Breng dankbaar offers, niet met 
tegenzin. 
Los je geloften zonder uitstel in. 
Dan zal Ik op je noodkreet reageren: 
Ik zal je redden en jij zult Mij eren.’ 
 

6. Je denkt, alsof Ik net zo ben als jij: 
God gaat stilzwijgend aan het kwaad 
voorbij. 
Maar nee, Ik maak je daden openbaar. 
Kom nog tot inkeer, vlucht voor het 
gevaar. 
Anders verscheur Ik je; dan zul je lijden 
– 
maar wie Mij dankbaar dient, zal Ik 
bevrijden.’ 
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Nieuwe Liedboek 439 
1 Verwacht de komst des Heren, 
  o mens, bereid u voor: 
  reeds breekt in deze wereld 
  het licht des hemels door. 
  Nu komt de Vorst op aard, 
  die God zijn volk zou geven; 
  ons heil, ons eigen leven 
  vraagt toegang tot ons hart. 
 

2 Bereid dan voor zijn voeten 
  de weg die Hij zal gaan;  
  wilt gij uw Heer ontmoeten, 
  zo maak voor Hem ruim baan. 
  Hij komt, - bekeer u nu, 
  verhoog de dalen, effen 
  de hoogten die zich heffen 
  tussen uw Heer en u. 
 

3 Een hart dat wacht in ootmoed 
  is lieflijk voor de Heer, 
  maar op een hart vol hoogmoed 
  ziet Hij in gramschap neer. 

  Wie vraagt naar zijn gebod 
  en bidden blijft en waken, 
  in hem wil woning maken 
  het heil, de Zoon van God. 

 
Een toekomst vol van hoop ( Sela) 
 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  

Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    

  
U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   

U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

 
Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden 

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


