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ZONDAG 9 oktober 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 16.30 u ds. Bert Renkema 
                     organist: Bastiaan Gunst 
                     lector: Sjoerd Sijnstra 
 
                     medewerking van de band  “To Connect”  

 

Welkom en Mededelingen 
Zingen (staande): NLB 713 vers 1, 2 en 5 
We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God 
Psalmgebed - Zingen: Psalm 42 vers 1 
Lezen: Psalm 42 vers 4-8 
Zingen: Psalm 42 vers 5 
Lezen: Psalm 42 vers 11 
Zingen: Psalm 42 vers 7 
Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezing: 1 Korinthe 12:20-27 en Jakobus 5:13-16 
Zingen: Opwekking 729 - ‘Hij is erbij’ 
Verkondiging n.a.v. Jakobus 5:13-16 - Ziekte en Genezing deel 2 
Zingen: NLB 791 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte-aankondiging 
Zingen als Geloofsbelijdenis (staande): Opwekking 670 –  
                                                            ‘Op Hem rust mijn geloof’ 
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 713 
1.Wij moeten Gode zingen 
Halleluja, 
om alle goede dingen 
Halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen 
Halleluja. 
 

2.Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan al wie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 

5.Wij moeten Gode zingen 
Halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 

met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
Halleluja. 

 
Psalm 42 - zingen 
1.Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 
Psalm 42 - lezen 
4  Tranen zijn mijn brood, 
bij dag en bij nacht, 
want heel de dag hoor ik zeggen: 
‘Waar is dan je God?’ 
 
 

5 Weemoed vervult mijn ziel 
nu ik mij herinner hoe 
ik meeliep in een dichte stoet 
en optrok naar het huis van God – 
een feestende menigte, 
juichend en lovend. 

6 Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 
en onrustig in mij. 
Vestig je hoop op God, 
eens zal ik Hem weer loven, 
mijn God, die mij ziet en redt.  
 

 

7 Mijn ziel is bedroefd, 
daarom denk ik aan U, 
hier in het land van de Jordaan, 
bij de Hermon, op de top van de Misar. 

 
8  De roep van vloed naar vloed, 
de stem van uw waterstromen – 
al uw golven slaan 
zwaar over mij heen. 
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Psalm 42 - zingen 
5.Laat zijn trouw de dag verblijden 
en zijn lied de duisternis. 
Tot Hem roep ik in mijn lijden, 
die de God mijns levens is; 
Vaste grond van mijn bestaan, 
waarom ziet Gij mij niet aan? 
Moet ik onder 's vijands slagen 
thans dit somber rouwkleed dragen? 
 
Psalm 42 - lezen 
11 Mij gaat door merg en been 
de hoon van mijn belagers, 
want ze zeggen heel de dag: 
‘Waar is dan je God?’ 
 
Psalm 42 - zingen 
7.Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft, wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 
 
1 Korinthe 12 
20 Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam 
vormen. 21 Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en 
evenmin kan het hoofd tegen de voeten zeggen: ‘Ik heb jullie niet 
nodig.’ 22 Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het 
meest noodzakelijk. 23 De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en 
die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect 24 dan 
die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons 
lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger 
behandeld worden, 25 zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle 
delen elkaar met dezelfde zorg omringen. 26 Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, 
lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, 
delen alle andere in die vreugde. 27   Welnu, u bent het lichaam van Christus en 
ieder van u maakt daar deel van uit.  
Jakobus 5 
13 Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied 
zingen. 14  Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; 
laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. 15 Het 
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gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer 
hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. 16  Daarom: beken elkaar uw 
zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een 
rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. 
 
Opwekking 729 
1. Soms brengt God de storm tot stilte, 
Soms leidt Hij ons er doorheen. 
In de stormen van het leven 
Zijn we niet alleen. 
 

2. Soms geneest Hij ons van ziekte, 
Soms laat Hij het lijden toe. 
Hoe het ook zij, 
Hoe het ook zij, 
Hij is erbij. 

 
3. Soms tilt God ons over bergen, 
Soms voert Hij ons er omheen. 
Maar hoe zwaar de weg ook zijn zal, 
Wij gaan niet alleen. 
 

 
4. Soms draagt Hij ons in zijn armen, 
Soms laat Hij ons even gaan. 
Hoe het ook zij, 
Hoe het ook zij, 
Hij is erbij. 

 
5. Hoe het ook zij, 
Hoe het ook zij, 
Hoe het ook zij, 
Hij is erbij. 
 
Nieuwe Liedboek 791 
1.Liefde, eenmaal uitgesproken, 
als Uw Woord van het begin. 
Liefde wil ons overkomen, 
als geheim en zegening. 
 

2.Liefde die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt.

3.Liefde luidt de Naam der namen, 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
 

4.Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 
5.Liefde laat zich voluit schenken, 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken, 
waarop wij Uw gasten zijn. 
 

6.Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft, 
over ons: wil ons genezen, 
bron van Liefde, Liefde zelf. 
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Opwekking 670 
1.Op Hem rust mijn geloof  
en hierin vind ik hoop,  
dat Jezus Christus opstond uit de dood! 
Geen vreugde overtreft 
Het kennen van mijn Heer 
En aardse rijkdom heeft geen waarde 
meer. 
 

2.Bevrijd uit het duister 
Mogen wij thuis zijn 
In Gods familie 
Wonen bij Hem 
Als Uw erfgenamen 
Bindt U ons samen 
Ons leven geven wij tot eer van U. 

3.Verbonden als Uw volk 
Verenigd in Uw naam 
een hoop 
een Heer 
een roeping 
om te gaan 
Aanbiddend in Uw huis 
Zien wij Uw heerlijkheid 
En raakt Uw Heilige Geest ons allen 
aan 

 
 
4.Laten we opstaan . 
Vol van Gods liefde 
Laat ons op weg gaan 
Naar mensen in nood 
Vertel Jezus' boodschap 
Aan heel de wereld 
Dat ieder wordt gered die Hem gelooft. 

5.En worden wij beproefd 
Help ons om in ons land 
Te strijden voor gerechtigheid en eer 
Geen angst weerhoudt ons meer 
Als wij de wedloop gaan 
Ons leven is gekruisigd met de Heer 
 
 

6.Uw rijk verbreidt zich 
In heel de wereld 
Wie kan bestrijden 
Dit machtige vuur 
Wij blijven belijden 
In moeilijke tijden  
Geen helse macht voorkomt  
God bouwt Zijn Kerk

7.En op die grote dag 
Daalt neer bij God vandaan 
De heil'ge stad het nieuw Jeruzalem  
Een menigte knielt neer 
Aanbiddend voor Gods troon. 
Eén volk gevormd uit elke stam en taal. 
 
 
 
 

8.Wat een bevrijding,  
machtige tijding.  
de Leeuw van Juda 
Haalt zijn stralende bruid! 
Wat een vervulling  
Voor heel de schepping 
Van al wat is beloofd 
Door Jezus' komst! 2X 

 

 
 
Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden 
doorgegeven 

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


