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ZONDAG 9 OKTOBER 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 9.30 u ds. Bert Renkema 
                     organist: Arjen van Dalen 
                     lector: Eva van Dijke 
  
                     medewerking van de band  “To Connect”  

Welkom en mededelingen 
Zingen (staande): NLB 969 
We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God  
Zingen: Opwekking 640 - ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen’ 
Gods wil voor ons leven: Exodus 20,1-17 
Zingen: NLB 908 vers 2, 4 en 6 
Gebed om de Heilige Geest 
Kinderlied: ‘Als je gelooft’ (Oké4Kids 39) 
Bijbellezing: 2 Kronieken 14,1-4 en 8-11 en  
                                                     2 Kronieken 15,1-2 en 19 
Zingen: Psalm 33 vers 4 
Bijbellezing: 2 Kronieken 16,1-14 
Zingen: Psalm 33 vers 5 
Verkondiging n.a.v. 2 Kronieken 16:9a - Koninklijke Verhalen Asa 
Zingen: Psalm Project 84 - ‘Pelgrimslied’ 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte-aankondiging 
Zingen (staande): NLB 1014 
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. 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
mailto:predikant@gasthuiskerk.nl
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Nieuwe Liedboek 969 
1 In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost 
de wereld door zijn woord. 
 

2 Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is 't gouden koord 
dat allen samen bindt. 

3 Geliefden, sluit u dan aaneen 
vanwaar en wie ge ook zijt 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 
 

4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoor de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

Opwekking 640 
Ik hef mijn ogen op van de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
Mijn hulp is van U, Heer,  ) 
die alles heeft gemaakt.   ) 
U zult voorkomen dat ik wankel of val.   ) 
U bent mijn beschermer                         ) 
die over mij waakt,                                  ) 
die niet sluimeren of slapen zal.             )       2 x 
Wat kan mij gebeuren                             ) 
door zon of door maan?                          ) 
U bent mijn schaduw,                              )   
U bent er altijd.                                        ) 
Bewaart heel mijn leven,                         ) 
mijn komen en gaan,                               ) 
U beschermt mij tot in eeuwigheid.         )  
Mijn hulp is van U, Heer!                         ) 
 
Nieuwe Liedboek 908 
2.Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief, o kom dan, kom, 
Christus, mijn Bruidegom. 
 

4. Ik ging verdwaald langs vele wegen, 
ik zocht U wel maar vond U niet, 
ik ging verblind het duister tegen, 
ik minde wat de wereld biedt. 
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend, 
Dat ik U heb herkend.

6.Blijf, Heer, mij met Uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op Uw wegen, 

dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel. 
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Oké 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. 

2 Kronieken 141  Asa deed wat goed en juist is in de ogen van de HEER, zijn 

God. 2 Hij verwijderde de uitheemse altaren en de offerplaatsen, verbrijzelde de 

gewijde stenen en hakte de Asjerapalen om. 3 Hij hield de Judeeërs voor dat ze 

zich moesten richten naar de HEER, de God van hun voorouders, en zijn wetten 

en bepalingen moesten naleven. 4 Uit alle steden van Juda liet hij de offerplaatsen 

en de wierookaltaren verwijderen. Onder zijn bewind heerste er rust en vrede in 

het koninkrijk.  

8 Na verloop van tijd viel de Nubiër Zerach het land binnen met een leger van een 
miljoen soldaten en driehonderd strijdwagens, en hij rukte op tot aan 
Maresa. 9 Asa trok hem tegemoet en bracht zijn leger in stelling in de vallei van 
Sefata, bij Maresa. 10 Hij riep de HEER, zijn God, aan met de woorden: ‘HEER, er 
is niemand die hulp biedt zoals U wanneer de machteloze het moet opnemen 
tegen een overmacht. Help ons, HEER, onze God, want in U hebben we ons 
vertrouwen gesteld en in uw naam zijn we tegen deze overmacht in het geweer 
gekomen. HEER, onze God, sta niet toe dat een mens zich met U 
meet.’ 11 De HEER liet de Nubiërs tegen Asa en Juda het onderspit delven. De 
Nubiërs sloegen op de vlucht  
 
2 Kronieken 15 
1 Azarja, de zoon van Oded, werd gegrepen door de geest van God. 2 Hij ging Asa 

tegemoet en zei tegen hem: ‘Asa en Juda en Benjamin, luister naar mij! 

De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u Hem zoekt, zal Hij 

zich door u laten vinden, maar als u zich van Hem afwendt, zal Hij zich van u 

afwenden.  

19 Tot en met het vijfendertigste regeringsjaar van Asa bleef het land gevrijwaard 

van oorlog. 

Psalm 33 
4 Wat ook de volkeren beramen, 
Hij slaat het stuk met sterke hand. 
Hij zal hun trots beraad beschamen, 
zijn raadsbesluit houdt eeuwig stand. 
Heel het mensenleven, / aller volken 

streven 
rust in Gods beleid. 
Zalig die Hem eren, / 't volk, het erf des 
Heren,nu en voor altijd. 
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2 Kronieken 16 
1  Maar in het zesendertigste regeringsjaar van Asa viel koning Basa van Israël 
Juda binnen en versterkte hij Rama om de aan- en afvoerwegen voor koning Asa 
van Juda af te snijden. 2 Daarom nam Asa goud en zilver uit de schatkamers van 
de tempel en uit het koninklijk paleis en liet dat met de volgende woorden 
overhandigen aan koning Benhadad van Aram, die in Damascus zetelde: 3 ‘Wij 
zijn bondgenoten, en onze vaders waren dat ook. Hierbij bied ik u goud en zilver 
aan. Verbreek uw verdrag met koning Basa van Israël, zodat hij zich uit mijn land 
terugtrekt.’ 4 Benhadad willigde het verzoek van koning Asa in en gaf zijn 
bevelhebbers opdracht met hun legers tegen de steden van Israël op te rukken. 
Zij veroverden Ijjon, Dan en Abel-Maïm en alle voorraadsteden van Naftali. 5 Toen 
Basa hiervan hoorde, zag hij ervan af Rama verder te versterken en liet hij het 
werk stilleggen. 6 Koning Asa riep iedereen in Juda op om de versterkingen die 
Basa in Rama had gebouwd af te breken en met de stenen en het hout ervan de 
steden Geba en Mispa te versterken. 
7 In die tijd kwam de ziener Chanani bij koning Asa van Juda en zei tegen hem: 
‘Omdat u uw vertrouwen hebt gesteld in de koning van Aram en niet in de HEER, 
uw God, is het leger van de koning van Aram u ontglipt. 8  Beschikten de Nubiërs 
en Libiërs niet ook over een enorme overmacht aan strijdwagens en ruiters? Toch 
heeft de HEER hen aan u uitgeleverd, omdat u in Hem uw vertrouwen 
stelde. 9  De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en 
biedt iedereen hulp die Hem met heel zijn hart is toegedaan. Maar dit keer hebt u 
verkeerd gehandeld, en daarom zal van nu af aan oorlog uw deel zijn.’ 10  Asa 
was zo verontwaardigd over deze woorden dat hij tegen de ziener in razernij 
ontstak en hem in het blok liet sluiten. Ook beging hij in die tijd wreedheden tegen 
het volk. 
11 De geschiedenis van Asa is van begin tot eind opgetekend in het boek over de 
koningen van Juda en Israël. 12 In zijn negenendertigste regeringsjaar raakte hij 
slecht ter been, vanwege een kwaal die hem veel last bezorgde. Maar ook toen hij 
ziek was zocht hij zijn heil niet bij de HEER, maar bij genezers. 13 In het 
eenenveertigste jaar van zijn regering ging Asa bij zijn voorouders te ruste. 14 Hij 
werd begraven in het graf dat hij in de Davidsburcht voor zichzelf had laten 
uithouwen. Ze legden hem op een rustbed dat hij had laten vullen met reukwerk, 
een vakkundig samengesteld mengsel van verschillende kruiden, en ontstaken 
een groot vuur voor hem. 
 
Psalm 33 
6 Geen vorst, al gordt hij zich ten strijde, 
geen legermacht behoudt het veld. 
God zal de nederlaag bereiden 
aan hen die bouwen op geweld. 
Zij die zich vermeten, / hoog te paard 

gezeten, 
bijten in het zand. 
Nederlaag en zege / zijn alleen gelegen 
in des Heren hand. 
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Psalm Project 84 = iets aangepaste versie van de Oude Berijming: 
 
Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 
 

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
Geduchte HEER der legerscharen, 
Gelukkig hij, die bij U woont, 
U altijd prijst en eerbied toont.

 
Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 
Is voor altijd een zon en schild; 
Hij zal gena en ere geven; 
Hij zal ons 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 

Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Gelukkig, HEER, die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt. 
 

 
Nieuwe Liedboek 1014 
 
1.Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren. 
Bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 
 

2.Geef vrede door van hand tot hand, 
met liefde, onze redding. 
Wees vriendelijk in woord en daad, 
bewogen om Gods schepping. 

 
3.Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen. 
Kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
 

4.De sterke zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven. 
Als woorden stokken spreekt de hand, 
in vriendschap, steun en zegen

. 
5.Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans, 
een schat om uit te delen. 
 

 
 

Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden 
doorgegeven aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-604946) 


