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

 

 

Kerkdienst: 
 
9.30 uur:  Ds. Bert Renkema 

     Organist: Arjen van Dalen 

    Lector: Dick de Lange 

    Band: “to Connect” 

Welkom en Mededelingen 

   Zingen (staande): DNP 93 

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

Aansteken Paaskaars 

   Zingen: Opwekking 789 

Gods wil voor ons leven 

   Zingen: NLB 837 vers 2, 3 en 4 

Gebed om de Heilige Geest 

   Kinderlied: KOW 127 - ‘Is er troost?’ 

Bijbellezing: Jakobus 1,2-8 (NBV ‘21) 

   Zingen: Psalm 27 vers 1 en 2 

Verkondiging n.a.v. Jakobus 1,2-8 - ‘Blij met beproevingen?’ 

   Zingen: Een weg naar U (Sela) 

Start nieuw diaconaal jaarproject 

Dankgebed en voorbeden 

Collecte-aankondiging 

   Zingen: Gezang 477 

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 93 
 
1. De HEER is koning tot in eeuwigheid. 
Hij is bekleed met macht en majesteit. 
De aarde wankelt niet, U zet haar vast. 
Van oudsher staat uw troon 
onaangetast. 
 

2. De golven slaan, de golven gaan 
tekeer; 
de golven storten hevig bruisend neer. 
Al kolkt en raast het water nog zo luid, 
de HEER troont machtig boven alles uit. 

3. Al uw bevelen blijven eeuwig waar. 
Wat U bepaalde, staat onwankelbaar. 
Uw woning is gesierd met heiligheid. 
Uw tempel, HEER, zal stralen voor altijd. 
 
Opwekking 789 
 
U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
 

Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 

 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 
Refrein: En als de golven…. 
 
Bridge 4x: 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 
Refrein: En als de golven…. 
 

NLB 837 vers 2, 3 en 4 

 

2.Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 

laten wij anderen bloeden, 
geven wij pijn en angsten door - 
neem ons dan onder uw hoede. 
Spreek uw genezend woord vol macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 
 

3.Heer, als ons denken U ontkent, 
kan ons de leegte benauwen. 
Als onze hand uw schepping schendt, 
wilt U ons dan nog vertrouwen? 
Twijfel of hoogmoed, onverstand – 
neem ons, uw mensen, bij de hand. 
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

 



3 
 

4.Koning, uw rijk is zo nabij - 
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 

Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 

 

KOW 127 - ‘Is er troost?’ 

 

1.Is er troost voor kinderen die huilen? 
Is er licht in het donker van de nacht? 
Is er iemand die fouten kan vergeven? 
Is er, voor wie moe is, nieuwe kracht? 
 

2.Er is één, die troost als ik moet huilen, 
die zijn licht laat schijnen in de nacht. 
Als ik spijt heb, wil Hij mij vergeven, 
als ik moe ben, geeft Hij nieuwe kracht. 

3.En ik weet dat Hij altijd met mij 
meegaat 
en mij leidt als ik in het donker zit. 

Ja, mijn allerbeste vriend is Jezus, 
die mij hoort en luistert als ik bid

. 
Jakobus 1,2-8 (NBV ‘21) 

 
Geloof en standvastigheid 
2  Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei 
beproevingen ondergaat. 3 Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, 
leidt dat tot standvastigheid. 4 Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u 
volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. 
5   Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder 
voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. 6 Vraag vol vertrouwen, zonder enige 
twijfel. Twijfelaars zijn als de golven in zee, die door de wind nu eens de ene en dan weer 
de andere kant op worden geblazen. 7-8 Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles 
wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. 
 

Psalm 27 vers 1 en 2 

 

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wèl bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
 
2 Eén ding slechts kan ik van den Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 
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Een weg naar U (Sela) 

 
Al maken duizend vragen me bang 
en stamel ik, op zoek naar woorden; 
al zucht mijn hart al veel te lang, 
mijn God zal mijn gebeden horen. 
 

Al is de hemel zwijgzaam en stil, 
U geeft me kracht om vol te houden. 
Als tijd alleen mijn pijn niet heelt, 
dan nog blijf ik op U vertrouwen. 

In het donkerst van de nacht 
leert U mijn ziel te zingen. 
U geeft wonderlijke kracht 
en vrede diep van binnen. 
Ook in mijn verdriet 
vindt mijn lied een weg naar U. 
 
Al is het wonder waar ik op hoop, 
waar ik om bid, nog uitgebleven, 
toch vind ik troost in dit geloof: 
mijn naam staat in het boek van leven. 
 
Trouwe God die mij ziet, 
sterke God die mij redt, 
een gebroken hart veracht U niet. 
Elke zucht is een lied, 
elke traan een gebed. 
U hoort mijn klacht, 
U hoort mijn lied. 
 
Juist in mijn verdriet 
vindt mijn lied een weg naar U. 
 
Gezang 477 
 
1 Geest van hierboven, 
  leer ons geloven, 
  hopen, liefhebben door uw kracht! 
  Hemelse Vrede, 
  deel U nu mede 
  aan een wereld die U verwacht! 
  Wij mogen zingen 
  van grote dingen, 
  als wij ontvangen 
  al ons verlangen, 
  met Christus opgestaan. Halleluja! 
  Eeuwigheids-leven 
  zal Hij ons geven, 
  als wij herboren 
  Hem toebehoren, 
  die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 

2 Wat kan ons schaden, 
  wat van U scheiden, 
  Liefde die ons hebt liefgehad? 
  Niets is ten kwade, 
  wat wij ook lijden, 
  Gij houdt ons bij de hand gevat. 
  Gij hebt de zege 
  voor ons verkregen, 
  Gij zult op aarde 
  de macht aanvaarden 
  en onze koning zijn. Halleluja! 
  Gij, onze Here, 
  doet triomferen 
  die naar U heten 
  en in U weten, 
  dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 


