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ZONDAG 16 oktober 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kerkdienst: 

 
16.30 uur:  Ds. Kommer Groeneveld (Antwerpen) 

      Organist: Annette van der Stel-Mondeel 

     Lector: Niek Abrahamse 

     Band: “to Connect” 

  Zingen: Opwekking 715 
Aansteken Paaskaars 
Stil gebed 
Votum & groet 
  Zingen: DNP 100 vs 1,2,3 
gebed 
Bijbellezing 1 Koningen 1 vs 1-19 
  Zingen: Psalm 119 vs 5, 18, 23, 49 NB 
Preek 
  Zingen: Opwekking 244 
dankgebed & voorbede 
Aankondigen van collectedoel 
  Zingen: Psalm 105 vs 1,2 NB 
Geloofsbelijdenis 
  Zingen: Opwekking 366 vs 1,2,3 
Zegen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Opwekking 715 

 

1.Wat hou ik van Uw huis 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw  
om de Levende God. 
 

2.Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans  
om te zingen voor U. 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
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3.Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan zij van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt  
in Zijn heilige stad. 
 

4.Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dicht bij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn  
in een duistere tent.

5.De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 

Heer van de Hemelse legers, 
gelukkig zijn zij  
die vertrouwen op U. 

 
Wat hou ik van Uw huis! 
 
DNP 100 vs 1,2,3 
 
1. Juich, heel de aarde, voor de HEER. 
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer. 
Zing opgewekt met hart en stem. 
Kom met een vrolijk lied bij Hem. 
 
2. Stem met ons in: ‘Ja, God is Hij! 
Hij maakte ons, zijn volk zijn wij, 
zijn kudde die Hij zorgzaam weidt. 
Hij is de herder die ons leidt.’ 
 
3. Trek jubelend zijn poorten door, 
zijn voorhof in en zing in koor. 
De HEER is goed en Hij verbindt 
zijn naam aan ons van kind op kind. 
 
1 Koningen 1 vs 1-19 
 
Salomo tot koning gezalfd 
1Koning David was op hoge leeftijd gekomen. Hoewel men hem met dekens toedekte, kon 
hij het niet meer warm krijgen. 2Zijn hovelingen zeiden tegen hem: ‘Laat ons een jong 
meisje voor u zoeken, mijn heer en koning, dat u gezelschap kan houden en verzorgen. 
Laat haar in uw schoot slapen, dan zult u weer warm worden.’ 3Ze gingen overal in Israël 
op zoek naar een mooi meisje, en de keus viel op Abisag uit de stad Sunem. Haar 
brachten ze bij de koning. 4Ze was werkelijk bijzonder mooi. Ze verzorgde de koning en 
bediende hem, maar de koning had geen gemeenschap met haar.5Intussen liet Adonia, 
een zoon van David en Chaggit, zich erop voorstaan dat hij koning zou worden. Hij schafte 
zich wagens en paarden aan en nam een escorte van vijftig man in dienst. 6Zijn vader viel 
hem toch nooit lastig met vragen over zijn doen en laten. Hij volgde in leeftijd op zijn 
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halfbroer Absalom en was net als hij heel knap om te zien. 7Hij verzekerde zich van de 
steun van Joab, de zoon van Seruja, en de priester Abjatar, 8maar de priester Sadok, 
Benaja, de zoon van Jojada, en de profeet Natan steunden Adonia niet, evenmin als Simi, 
Reï en Davids helden. 9Adonia hield een offerfeest in de buurt van de Slangensteen, bij de 
Rogelbron, waar hij vetgemeste schapen, geiten en runderen slachtte. Daarbij had hij al 
zijn broers, de koningszonen, en alle Judeeërs in dienst van de koning uitgenodigd. 
10Maar de profeet Natan, Benaja en Davids helden had hij niet uitgenodigd, en zijn broer 
Salomo ook niet. 11Natan zei tegen Batseba, de moeder van Salomo: ‘Hebt u het 
gehoord? Adonia, de zoon van Chaggit, is buiten medeweten van onze heer David tot 
koning uitgeroepen. 12Laat mij u raad geven: stel uw leven en dat van uw zoon Salomo in 
veiligheid! 13Ga naar koning David en zeg hem: “Hebt u, mijn heer en koning, mij niet zelf 
gezworen dat mijn zoon Salomo na u koning zou zijn, en dat hij op uw troon zou zitten? 
Waarom is Adonia dan koning geworden?” 14Terwijl u met de koning spreekt, zal ik 
binnenkomen en uw woorden aanvullen.’ 15Batseba ging het vertrek binnen waar de oude 
koning werd verzorgd door Abisag uit Sunem. 16Ze knielde voor de koning neer en boog 
diep voorover, en hij vroeg haar wat ze wenste. 17‘Mijn heer,’ antwoordde ze, ‘u hebt me 
bij de HEER, uw God gezworen: “Jouw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en hij zal op 
mijn troon zitten.” 18Maar nu is buiten uw medeweten Adonia tot koning uitgeroepen. 19Hij 
heeft een offerfeest gehouden en een stier en een groot aantal vetgemeste schapen en 
geiten geslacht. Alle koningszonen heeft hij uitgenodigd, en ook de priester Abjatar en 
opperbevelhebber Joab, maar uw dienaar Salomo niet. 

 
Psalm 119 vs 5, 18, 23, 49 NB 
 
5 Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord, 
opdat geen zonde daar kan binnendringen. 
Geprezen zijt Gij, Heer, aan ieder oord. 
Leid mij in 't licht van uw verordeningen. 
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort 
het hoge recht van uw verbond bezingen. 
 
18 Ook zal ik zonder schaamte en vrijuit 
voor koningen en allen die regeren 
spreken van uw onwankelbaar besluit, 
roemen de wijze lering van den Here. 
Ik strek mijn hand naar uw geboden uit, 
die heb ik lief en die zal ik begeren. 
 
23 Ik ga uw weg, ik haast en aarzel niet, 
ofschoon des bozen strikken mij omringen. 
Ik doe getrouw al wat Gij mij gebiedt. 
Te middernacht nog zal ik tot U zingen, 
dan sta ik op, dan wijd ik U mijn lied 
om uw rechtvaardige verordeningen. 
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49 Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 
Wanneer uw heilig woord geopend is 
zal 't als een licht het duister op doen klaren. 
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 
uw kennis maakt onkundigen ervaren. 
 
Opwekking 244 
 
Welzalig de man, die niet wandelt 
in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der 
zondaars, 
noch zit in de kring der spotters, 
maar aan des Heren wet 
zijn welgevallen heeft. 

En diens wet overpeinst 
bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom 
geplant aan waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft op tijd, 
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 

 

Psalm 105 vs 1,2 NB 

 

1.Looft God den Heer, en laat ons 
blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den Heer, 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 
 

2. Vraagt naar des Heren grote 
daden; 
zoekt zijn nabijheid, zijn genade. 
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, 
zijn wonderen ten teken stelt, 
volk dat op Abram u beroemt, 
met Jakobs nieuwe naam genoemd. 

Opwekking 366 vs 1,2,3 

 

1.Kroon Hem met gouden kroon 
het Lam op zijne troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak! mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all' eeuwigheen 
die 't heil voor u verwierf. 
 

2.Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen 't gans heelal 
wat Hij voor 't mensdom deed. 
De eng'len om Gods troon, 
all' overheid en macht, 
zij buigen dienend zich terneer 
voor zulke wond're pracht. 
 

3.Kroon Hem, de Vredevorst! 
Wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee. 
't Klinke over berg en dal. 

Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d'aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 

 


