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ZONDAG 8 januari 2023 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 9.30 u: ds. Albert Hakvoort  
                                                           (Kampen) 
                     organist: Peter Geldof 
                     lector: Niek Abrahamse 
  
                     medewerking van de band  “To Connect”  

Mededeling van het overlijden van zr. Jannie Kasse-de Jonge 

Ter nagedachtenis zingen we Psalm 103: 6 en 7 

Overige mededelingen  

Zingen: Psalm 25: 2, 4, 6 

Aansteken van de Paaskaars  

Stil gebed  

Votum en groet   

Zingen:  Psalm 118: 1, 8 

God’s wil voor ons leven 

Zingen:  Opwekking 518 “Heer, U doorgrondt en kent mij” 

Gebed  

Zingen: Kinderlied Opw. Kids 39: “Als je gelooft in de Here Jezus” 

Schriftlezing:  Lukas 2: 25 - 35 

Zingen: Gezang 68: 1, 2 “Zo laat Gij Heer uw knecht” 

Verkondiging n.a.v. Lukas 2: 34-35 “Jezus, een omstreden persoon” 

Zingen: Opwekking 627 “Jezus, Licht in de duisternis” 

Dankgebed en voorbede  

Aankondigen collecte  

Zingen:  Gezang 444: 1, 2, 3 “Grote God wij loven U”  

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 103 
6 De mens is aan het sterven prijs 
gegeven, 
gelijk het gras kortstondig is zijn leven, 
en als een bloem die naar de zon zich 
keert, 
maar die ten prooi valt aan de barre 
winden, 
en knakt en sterft, en is niet meer te 
vinden. 
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet 
meer. 

7 Maar 's Heren gunst zal over die Hem 
vrezen 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende 
geslachten; 
zo volgen zij die zijn verbond 
betrachten, 
van zijn  barmhartigheid het lichtend 
spoor.

Psalm 25 
2  Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G'uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 

4  God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het effen recht des Heren: 
wie Hem needrig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 

6  Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wandlen moet. 

Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal 't gezegend aardrijk erven. 

Psalm 118 
1 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 
 

8 De steen, dien door de 
tempelbouwers 
verachtlijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers 
ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door 's Heren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onz' ogen. 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.
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Opwekking 518 
1.Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
  
 
 

2.Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen, 
elke dag. 

3.Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 

Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 

 
Opw. Kids 39 
Als je gelooft in de Here Jezus, 
dan komt er vrede in je hart. 
Als je gelooft in de Here Jezus, 
dan komt er vrede in je hart. 
 

Vrede voor jou en iedereen, 
en voor de wereld om ons heen. 
Vrede voor jou en iedereen, 
en voor de wereld om ons heen.

 
Lukas 2 

 
 

25 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en 
vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en 
de heilige Geest rustte op hem. 26 Het was hem door de heilige Geest 
geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou 
hebben gezien. 27 Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen 
Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met Hem te doen wat volgens de 
wet gebruikelijk is, 28 nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: 
29 ‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, 
zoals U hebt beloofd. 
30  Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 
31 die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: 
32  een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen 
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ 
33 Zijn vader en moeder  waren verbaasd over wat er over Hem werd 
gezegd. 34 Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat 
velen in Israël vanwege Hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal 
een teken zijn dat weersproken wordt, 35 en zelf zult u als door een zwaard 
doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’ 
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Gezang 68 
1 Zo laat Gij, Heer, uw knecht, 
  naar 't woord hem toegezegd, 
  thans henengaan in vrede, 
  nu hij uw zaligheid, 
  zo lang door hem verbeid, 
  gezien heeft op zijn bede. 
 

2 Een licht, zo groot, zo schoon, 
  gedaald van 's hemels troon, 
  straalt volk bij volk in de ogen, 
  terwijl 't het blind gezicht 
  van 't heidendom verlicht 
  en Isrel zal verhogen. 

Opwekking 627 
Jezus, Licht in de duisternis 
Jezus, Vaders getuigenis 
Jezus, Liefde die eeuwig is 
Ik prijs U. 
 

Jezus, weg die ik volgen moet 
Jezus, waarheid volmaakt en goed 
Jezus, leven in overvloed 
Ik prijs u

Waar zou ik gaan , zonder U ? 
Waaron bestaan zonder U ? 
Jezus, mijn hoop en mijn kracht , 
U bent mijn Heer, U bent mijn heer ! 
Jezus, totdat ik bij U ben 
Jezus, en u volkomen ken . 
Jezus, geef ik mijn hart en stem 
En ik prijs U 

Waar zou ik gaan, zonder U? 
Waarom bestaan zonder U ? 
Jezus, mijn hoop en mijn kracht , 
U bent mijn Heer, U bent mijn Heer ! 

 
Gezang 444 
1 Grote God, wij loven U, 
  Heer, o sterkste aller sterken! 
  Heel de wereld buigt voor U 
  en bewondert Uwe werken. 
  Die Gij waart te allen tijd, 
  blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 

2 Alles wat U prijzen kan, 
  U, de Eeuwge, Ongeziene, 
  looft uw liefd' en zingt ervan. 
  Alle englen, die U dienen, 
  roepen U nooit lovensmoe: 
  "Heilig, heilig, heilig" toe! 

3 Heer, ontferm U over ons, 
  open uwe Vaderarmen, 
  stort uw zegen over ons, 
  neem ons op in uw erbarmen. 
  Eeuwig blijft uw trouw bestaan - 
  laat ons niet verloren gaan. 
 
 

Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden 
doorgegeven aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-17 47 88 46) 


