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ZONDAG 25 september 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

 

Kerkdienst: 
 
16.30 uur:  Ds. Bert Renkema 

      Organist: Annette van der Stel-Mondeel 

     Lector: Joke Corbijn 

      

Welkom en Mededelingen 

  Zingen (staande): DNP 42 vers 1 en 3 

We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God (staande) 

  Zingen: NLB 23c vers 1, 2, 3 en 5 

Gebed om de Heilige Geest 

Bijbellezing: Markus 2,1-12 (NBV ‘21) 

  Zingen: NLB 534 

Verkondiging n.a.v. Markus 2,10-11 - ‘Ziekte en Genezing - deel 1’ 

  Zingen: DNP 103 vers 1 en 2 

Dankgebed en voorbeden 

Collecte-aankondiging 

  Zingen: Gezang 408 vers 1, 2, 3 en 4 

Geloofsbelijdenis 

  Zingen: Gezang 408 vers 5 en 6 

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 (0118-436 233)  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
http://www.gasthuiskerk.nl/
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DNP 42 vers 1 en 3 

 

1. Als een uitgeputte hinde 
die naar stromend water smacht, 
zo verlang ik U te vinden, 
God, mijn levensbron, mijn kracht. 
Ik heb dorst, mijn hart lijdt pijn: 
Wanneer zal ik bij Hem zijn? 
Wanneer zal ik Hem ontmoeten, 
zal zijn glimlach mij begroeten? 
 

3. Waarom, ziel, zo aangeslagen? 
Waarom boordevol verdriet? 
Hoop op God en laat je dragen. 
Hij vergeet je zeker niet. 
Want de dag komt – heb geduld! – 
dat je Hem aanbidden zult. 
Straks zal ik zijn naam belijden: 
Hij zal mij opnieuw bevrijden. 

NLB 23c vers 1, 2, 3 en 5 

 

1.Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
Wijst mij een groene streek 
Daar rust ik aan een stille stroom 
En niets dat mij ontbreekt. 
 
2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 
 
3. Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 
 
5. Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag 
 
 
Markus 2,1-12 (NBV ’21) 
 
Jezus’ gezag betwist 
1  Toen Hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd het bekend dat Hij 
weer thuis was. 2 Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur 
geen plaats meer was, en Hij verkondigde hun Gods boodschap. 3 Er werd ook 
een verlamde naar Hem toe gebracht, die door vier mensen gedragen werd. 4 
Omdat ze door de menigte niet bij Jezus konden komen, haalden ze een stuk van 
het dak weg boven de plaats waar Hij was. En toen ze een opening hadden 
gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn slaapmat naar beneden zakken. 5 Toen 
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Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: ‘Mijn kind, uw zonden zijn u 
vergeven.’ 
6 Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij 
zichzelf: 7  Hoe durft Hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit! Wie kan 
zonden vergeven dan God alleen? 8 Jezus wist meteen wat ze dachten en dus 
zei Hij: ‘Waarom denkt u zoiets? 9 Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde 
zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven” of: “Sta op, pak uw mat en loop”? 10 Ik zal u 
laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ 
Toen zei Hij tegen de verlamde: 11  ‘Ik zeg u, sta op, pak uw mat en ga naar huis.’ 
12  Meteen stond hij op, pakte zijn mat en ging weg. Alle mensen zagen het; ze 
stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze. 
 
NLB 534 

 
1 Hij die de blinden weer liet zien, 
Hun ogen kleur liet ondervinden 
Is zelf het licht dat ruimte geeft 
Ons levenslicht, de Zoon van God. 
 
2 Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 
3 Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God 
 
4 Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 
 

 

DNP 103 vers 1 en 2 

 

1. Lof aan de HEER voor al zijn zegeningen. 
Prijs Hem, mijn ziel, blijf dankbaar voor Hem zingen. 
Onthoud hoe goed Hij voor je is geweest. 
Hij doet niets liever dan je schuld vergeven. 
Wanneer de dood dreigt, redt de HEER je leven. 
Hij is het die van ziekte je geneest. 



4 
 

 
2. De HEER omringt je altijd met het goede. 
Hij zal je met geluk en schoonheid voeden. 
Je jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 
Wie onderdrukt wordt, laat Hij recht ervaren. 
Hij wilde zich aan Mozes openbaren. 
Wat Hij zijn volk beloofde, maakt Hij waar. 
 

Gezang 408 vers 1, 2, 3 en 4 
 
1 Nu laat ons God de Here 
  dankzeggen en Hem eren, 
  want goed zijn alle dingen 
  die wij van Hem ontvingen. 
 

2 Want lijf en ziel en leven 
  heeft ons de Heer gegeven. 
  Hij zal ze ook bewaren 
  in allerlei gevaren. 

3 Een arts is ons gegeven 
  die zelve is het leven: 
  Christus, voor ons gestorven, 
  heeft ons het heil verworven. 
 

4 Hij heeft aan ons vergeven 
  de schuld en schenkt ons leven. 
  Bij U, o God, bezitten 
  wij schatten ongeweten. 

 
Gezang 408 vers 5 en 6 
 
5 Wij bidden U, Algoede: 
  wil altijd ons behoeden; 
  de kleinen en de groten, 
  houd ze in uw hart besloten. 
   

6 Bewaar ons in uw waarheid, 
  geef ons op aarde vrijheid, 
  met alle mensen samen 
  uw rijk, Heer, te beamen. 

 
 
 


