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ZONDAG 2 oktober 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

 

Kerkdienst: 
 
16.30 uur:  Ds. Yoo Eun Seong, GKV Vlissingen 

      Organist: Annette van der Stel-Mondeel 

     Lector: Ineke Paardekooper 

     m.m.v. Band ‘To-Connect’ 

      

 
 
Voorzang (staande): Opw. 815 (Vul dit huis met uw glorie) 
Aansteken van de Paaskaars 
Stiltemoment  
Votum 
Zegengroet 
Antwoordlied: Psalm 138: 1 en 2 
Gebed om verlichting door de heilige Geest 
Schriftlezing: Handelingen 2: 41 – 47  
Zingen: Opw. 689 (Spreek, o Heer) 
Bediening van het Woord (kerk van Gods Geest – deel 2) 
Amenlied: oude GK 119: 1 en 2 (De kerk van alle tijden) 
Geloofsbelijdenis 
Zingen: LB 939: 1 en 3 (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht) 
Dankzegging en voorbede 
Collecte 
Slotlied (staande): Opw. 832 (Jezus Overwinnaar) 
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 (0118-436 233)  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
mailto:solagratia11@hotmail.com
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Opwekking 815 

 

Refrein: Vul dit huis met Uw glorie ) 
Vul dit huis met Uw glorie  ) 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid ) 
Want alles is door U, en alles is tot U ) 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid ) 2x 
 
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 
Jezus, is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 
 
Refrein: Vul dit huis… 
 
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer ) 
Jezus, is Koning  ) 
Breng hulde geef Hem eer ) 3x 
 
Refrein: Vul dit huis… 2x 
 

Psalm 138 : 1 en 2 
 
1. U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel / ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd / ik U mijn beden. 
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, / ik zal U prij-zen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen. 
 
2. Ten dage dat ik riep hebt Gij 
gehoord naar mij / en kracht gegeven. 
Als ik welhaast ten offer viel, 
hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven. 
Al wat op aarde macht bezit, 
eenmaal aanbidt / het U, o He-re! 
Als Gij hun 't woord van uw verbond 
met eigen mond / hebt willen leren. 
 

Handelingen 2: 41 – 47 (NBV ’21) 
 
41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde 

het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze wijdden zich trouw 

aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het 

breken van het brood en het gebed. 
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Het leven van de eerste gemeente 
43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen 

met ontzag. 44 Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles 

gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en 

verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag 

kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar 

thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze 

loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal 

dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered. 

 

Opwekking 689 
 
1.Spreek, o Heer, door uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons, 
en verander ons naar uw evenbeeld, 
zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons, 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 
2.Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
echte need’righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu, 
in het heilig vuur van uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan uw majesteit, 
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof. 
 
3.Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,  
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
 
4.Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,  
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
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GK (oud) Gezang 119: 1 en 2 

 
1. De kerk van alle tijden 
kent slechts één vaste grond: 
’t is Christus die door lijden 
zijn volk aan zich verbond. 
Om haar als bruid te werven 
kwam Hij ten hemel af. 
’t Was Hij die door zijn sterven 
aan haar het bleven gaf. 
 

 
2. Uit ieder volk verkoren, 

toch in haar Heiland één, 
is zij door Hem herboren, 
Blijft dit haar kracht alleen: 
één Geest, één vast vertrouwen, 
één doop, één heil’ge dis, 
één Heer, op wie te bouwen 
haar troost en rijkdom is.

NLB 939: 1 en 3 
 
1.Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht, 
leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 
Uw vrede diep, Uw liefde groot, 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 

 
3.Van eerste kreet tot laatste zucht, 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 

 

Opwekking. 832  
 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw 
stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 

 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt 
neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 

 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote 
Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 

De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel 
gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 

De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er 
regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 

 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
 

 


