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ZONDAG 8 januari 2023 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 16.30 u : ds. Albert Hakvoort 
     (Kampen) 
                     organist: Arjen van Dalen 
                     lector: Ineke Paardekooper 
 

 

 

Welkom en mededelingen  

Zingen: Psalm 135: 1, 10 

Aansteken van de Paaskaars  

Stil gebed  

Votum en groet  

Zingen: Psalm 74: 2, 4, 7, 12 

Gebed  

Schriftlezing Zacharia 3: 1 – 10  

Zingen: Psalm 51: 1, 4, 7 

Verkondiging n.a.v. Zacharia 3: 2 “Op het nippertje gered”  

Zingen: Schriftberijming 20: 1, 2, 5 “Wanneer de Heer der heren” 

Dankgebed en voorbede  

Aankondigen collecte   

Zingen: Gezang 44: 1, 2 “Dankt, dankt nu allen God” 

Geloofsbelijdenis  

Zingen: Gezang 387: 1, 5, 6, 7 “O Heer mijn God ook deze nacht” 

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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Psalm 135 
1 Halleluja! looft den Heer, 
prijst zijn naam en majesteit, 
toegewijden aan zijn eer, 
die vanouds zijn knechten zijt, 
gij die uw verheven plicht 
in de tempelhof verricht. 

10 Zegen, Israël, den Heer, 
priesters, looft zijn majesteit, 
tempeldienaars, prijst zijn eer, 
looft Hem, wie zijn naam belijdt. 
Hij woont bij ons in gena. 
Prijst den Heer. Halleluja! 

 
Psalm 74 
2 Gedenk aan Sion waar Gij hebt 
gewoond, 
richt naar 't verwoeste heiligdom uw 
schreden. 
Het ligt in puin, door vijanden vertreden, 
niets heeft hun onbehouwenheid 
verschoond. 
 

4 Uw heilge tempel hebben zij verbrand, 
ontwijd, onteerd de woning van uw 
vrede. 
Toen zeiden zij: laat ons dit volk 
vertreden. 
Geen godshuis bleef gespaard in heel 
het land. 

7 En toch, ik weet, mijn Koning is de 
Heer, 
van oudsher deed Hij heil op aarde 
dagen, 
deelde de zee en heeft de draak 
verslagen. 
Hij sloeg de monsters van de oervloed 
neer. 

 
12 Lever uw tortelduif niet uit, o Heer, 
geef haar niet aan de wilde dieren over, 
laat haar een schuilplaats vinden in het 
lover. 
Vergeet uw kindren niet voor 
immermeer. 

 
Zacharia 3 
1  Vervolgens liet Hij me de hogepriester Jozua zien. Deze stond voor de engel 
van de HEER, met aan zijn rechterhand de satan, die tegen hem 
pleitte. 2  De HEER zei tegen de satan: ‘De HEER zal je het zwijgen opleggen. 
De HEER, die Jeruzalem heeft uitverkozen, zal jou het zwijgen opleggen. Is deze 
Jozua niet een stuk zwartgeblakerd hout dat uit het vuur is weggerukt?’ 3 Nu was 
Jozua in vuile kleren voor de engel verschenen. 4  Deze zei tegen degenen die 
voor Hem stonden: ‘Trek hem die vuile kleren uit.’ En tegen Jozua zei Hij: ‘Hierbij 
reinig Ik je van alle schuld en kleed Ik je in een feestelijk gewaad.’ 5 Ik zei: ‘Ze 
zouden hem een schone tulband moeten omdoen.’ Ze deden hem een schone 
tulband om en kleedden hem aan in het bijzijn van de engel van de HEER. 
6 De engel verzekerde Jozua: 7 ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: 
Indien je Mij gehoorzaamt en mijn voorschriften in acht neemt, indien je mijn 
tempel beheert en mijn voorhoven bewaakt, zal Ik je opnemen in deze 
kring. 8  Luister, hogepriester Jozua, jij en je priesters, die voor je zitten en die in 
staat zijn om tekenen uit te leggen. Ik zal mijn dienaar sturen, de nieuwe telg. 
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 9 Voor je ligt een steen, Jozua, die Ik heb neergelegd, één steen waarop zeven 
ogen rusten. Ikzelf zal daarin een inscriptie graveren – spreekt de HEER van de 
hemelse machten – en in één enkele dag zal Ik dit land reinigen van alle 
schuld. 10  Op die dag – spreekt de HEER van de hemelse machten – zullen jullie 
elkaar uitnodigen onder de wijnrank en onder de vijgenboom.’ 
 
Psalm 51 
1 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn 
klacht, 
ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn 
zonden. 
Herstel mijn hart, zie, hoe het is 
geschonden. 
Door eigen schuld verzink ik in de 
nacht. 
Wees mij nabij naar uw barmhartigheid, 
reinig mij door uw diepe mededogen. 
Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart 
en schreit, 
mijn zonden staan mij dagelijks voor 
ogen. 
 

4 Voltrek de reiniging en raak mij aan 
met bloed en hysop, dan ben ik 
genezen. 
Was mij geheel, en uit de nacht 
herrezen 
zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen 
staan. 
Gun aan mijn oog een lichte 
ochtendstond, 
doe aan mijn oor uw blijde boodschap 
horen, 
dan juicht mijn hart, hoezeer door U 
gewond. 
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste 
sporen. 

 
7 Doe Sion wel naar uw barmhartigheid 
en laat haar tinnen in het zonlicht 
blinken, 
doe op haar pleinen weer de liedren 
klinken 
als eens in de welaangename tijd. 
 

Dan hebt Gij lust aan offers, recht 
gebracht, 
met kleinvee stroomt men toe en jonge 
stieren. 
Jeruzalem, ik zie een nieuw geslacht 
opnieuw het feest van uw bevrijding 
vieren

Schriftberijming 20 
1 Wanneer de Heer der heren 
zich vóór ons heeft verklaard, 
wie kan ons dan nog deren 
in hemel of op aard? 
Zijn Zoon heeft Hij gegeven, 
het Lam voor ons bereid: 
met Hem schenkt God ons leven 
in onaantastbaarheid. 
 

 
2 God noemt ons zijn beminden - 
wie is het die verdoemt? 
Wie oordeelt nog Gods kindren 
die Hij rechtvaardig noemt? 
't Is Christus die door lijden 
verrees tot heerlijkheid, 
die aan Gods rechterzijde 
voortdurend voor ons pleit. 
 

5 Geen engelen, geen machten, 
het leven noch de dood, 
noch heden, toekomst, krachten, 
geen schepsel, klein of groot, 

geen hoogte en geen diepte 
kan nu en immermeer 
ons scheiden van Gods liefde 
in Christus, onze Heer. 
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Gezang 44. 
 
1 Dankt, dankt nu allen God 
  met hart en mond en handen, 
  die grote dingen doet 
  hier en in alle landen, 
  die ons van kindsbeen aan, 
  ja, van de moederschoot, 
  zijn vaderlijke hand 
  en trouwe liefde bood. 

 
 
2 Die eeuwig rijke God 
  moge ons reeds in dit leven 
  een vrij en vrolijk hart 
  en milde vrede geven. 
  Die uit genade ons 
  behoudt te allen tijd, 
  is hier en overal 
  een helper die bevrijdt. 

 
Gezang 387 
 
1 O Heer mijn God, ook deze nacht 
  zij lof en eer U toegebracht 
  omdat Gij dag en duister schept 
  en ons het licht gegeven hebt. 
 

5 Wanneer mij slapeloosheid kwelt, 
  geef dat uw Geest mij vergezelt. 
  Laat mij niet raken in de macht 
  der boze geesten van de nacht. 

6 De dromen gaan hun eigen weg, 
  neem Gij hun duister dreigen weg. 
  Verjaag de wolven van uw schaap, 
  want ik ben weerloos als ik slaap. 
 

7 Looft God de Heer die eeuwig leeft, 
  alles uit niets geschapen heeft, 
  die ons tot aan zijn dag behoedt 
  en onze ogen opendoet! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden 
doorgegeven 

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


