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ZONDAG 6 november 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

Viering Heilig Avondmaal 

Kerkdienst: 
9.30 uur:  Ds. Bert Renkema 

     Organist: Bastiaan Gunst 

    Lector: Nizetta de Bruijne 

    Band: “to Connect” 

• Welkom en Mededelingen 
• Zingen (staande): Opwekking 769  
• We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God (staande) 
• Zingen: ‘U bent hier’ (Sela)  
• Gebed om de opening van Gods Woord 
• Kinderen gaan naar de kinderkerk 
• Inleiding op het Bijbelgedeelte 
• Bijbellezing: 2 Kronieken 34,14-32 
• Zingen: Psalm 25 vers 6 en 7  
• Verkondiging n.a.v. 2 Kronieken 34 - Koninklijke Verhalen - Josia 
• Zingen: Gezang 360 vers 1 en 2  
• Viering Heilig Avondmaal 

- Opdracht om de maaltijd van de Heer te vieren /  
       Zelfonderzoek en nodiging 
- Zingen: NLB 305 vers 1  
- Lofprijzing aan tafel / Gedachtenis aan Christus 
- Zingen: NLB 305 vers 2  
- Instelling van het Heilig Avondmaal 
- Zingen: NLB 305 vers 3  
- Gebed om de Heilige Geest 
- Luisterlied: ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ - NLB 388  
- Gemeenschap van brood en wijn 
- Zingen: Psalm 100 vers 2 en 4  
- Lofprijzing, dankgebed en voorbeden 

• Collecte-aankondiging 
• Zingen: NLB 791 vers 1, 4, 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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Opwekking 769 
 
Kom, vestig uw gezag 
Wees Koning in ons hart 
Herstel uw beeld in ons 
Onthul uw doel met ons 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw 
Een laaiend vuur in onze ziel 
Stort uw Geest uit, 
laat uw kracht weer zien 
Wij zijn uw kerk 
Heer, maak ons sterk in U. 
 

Wij dorsten naar uw rijk 
En uw gerechtigheid 
U schakelt ons nu in 
En geeft ons leven zin 
Gevangen harten worden vrij 
Verslagen mensen troosten wij 
Zelfs de blinden  
zien uw heerschappij 
Wij zijn uw kerk 
Hoor ons gebed en kom! 

Refrein: Bouw uw koninkrijk 
Zet het kwaad te kijk 
Toon uw sterke hand 
Kom, herstel ons land 
Vul uw kerk met vuur 
Win dit volk terug 
Heer, dat bidden wij 
Tot uw koninkrijk 
verschijnt 
 

Uw ongetemde kracht 
Verslaat de helse macht 
Uw ongekende pracht 
Vernieuwt en sterkt ons hart 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt 
Leer ons te doen wat U ons vraagt 
Vol van Jezus' liefde en zijn kracht 
Wij zijn uw kerk 
Heer, doe uw werk door ons.

Refrein: Bouw uw koninkrijk.. 2x 
 
‘U bent hier’ (Sela) 
 
1.Jezus, U blijft niet op afstand staan: 
U bent één gebed bij mij vandaan. 
Niemand anders komt zo dichtbij, 
U bent hier en woont in mij. 
  

2.Hier ben ik in uw aanwezigheid. 
Breek de muur af die mij van U scheidt. 
Leer mij steeds meer uw stem verstaan: 
kom tot mij en spreek mij aan. 

3.De Heer is hier, Hij die de vrede 
bracht, 
leidt ons in liefde naar Gods vaderhart. 
Hij zegent jou en mij: 
Hij is hier en maakt ons vrij. 
  

4.Heer, ontmoet mijn hart en maak het 
vrij. 
Neem de onrust weg en zegen mij. 
Schenk uw vrede die bij mij blijft; 
liefde die mijn angst verdrijft. 

5.Heer, U bent het rustpunt van mijn hart. 
In uw armen vind ik nieuwe kracht. 
Niemand anders dan U alleen, 
draagt mij door dit leven heen. 
 
Bijbellezing: 2 Kronieken 34,14-32 
 
14 Bij het tevoorschijn halen van het zilver dat aan de tempel was afgedragen, vond de 
hogepriester Chilkia een boekrol met de tekst van de wet van de HEER die door Mozes 
was overgeleverd. 15 Chilkia zei tegen hofschrijver Safan: ‘Ik heb hier in de tempel van de 
HEER een boekrol gevonden met de tekst van de wet.’ Safan nam het boek in ontvangst 
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16 en bracht het naar de koning. Eerst bracht hij de koning verslag uit: ‘Alles wat u uw 
dienaren hebt opgedragen, is gebeurd. 17 Het zilver dat in de tempel van de HEER 
bewaard wordt, is tevoorschijn gehaald en aan de bouwmeesters en de werklieden 
overhandigd.’ 18 Vervolgens vertelde hij dat de hogepriester Chilkia hem een boekrol had 
gegeven, en hij begon de koning eruit voor te lezen. 19 Bij het horen van de tekst van de 
wet scheurde de koning zijn kleren. 20 Hij beval Chilkia, Achikam, de zoon van Safan, 
Abdon, de zoon van Micha, de hofschrijver Safan en zijn persoonlijke dienaar Asaja: 21 ‘Ga 
ter wille van mij en ter wille van het volk dat in Israël en Juda is overgebleven de HEER 
raadplegen over de inhoud van de boekrol die we gevonden hebben, want het kan niet 
anders of de HEER heeft zijn hevige woede over ons uitgestort omdat onze voorouders 
zich niet hebben gehouden aan de woorden van de HEER en niet hebben nageleefd wat in 
dit boek geschreven staat.’ 22 Chilkia ging met de dienaren van de koning naar de profetes 
Chulda, de vrouw van Sallum. Sallum was de zoon van Tokhat, de zoon van Chasra; hij 
beheerde de priesterkleding. Chulda woonde in het nieuwe stadsdeel van Jeruzalem. Toen 
ze haar alles verteld hadden, 23 zei Chulda tegen hen: ‘Dit zegt de HEER, de God van 
Israël: Zeg tegen degene die jullie naar Mij toe gestuurd heeft: 24 “Dit zegt de HEER: Ik zal 
onheil brengen over deze stad en haar bewoners, Ik zal alle vervloekingen die beschreven 
staan in het boek dat aan de koning van Juda is voorgelezen, voltrekken. 25 Dat doe Ik 
omdat zij zich van Mij hebben afgekeerd en offers hebben ontstoken voor andere goden en 
Mij hebben getergd met de beelden die ze gemaakt hebben. Mijn toorn zal over deze stad 
worden uitgestort en niet meer doven.” 26-27 En tegen de koning van Juda persoonlijk, die 
jullie heeft gestuurd om de HEER te raadplegen, moeten jullie zeggen: “Dit zegt de HEER, 
de God van Israël: Jij hebt je hart opengesteld voor de woorden die je hebt gehoord. Je 
hebt je verootmoedigd toen je hoorde wat Ik over deze stad en haar inwoners heb gezegd. 
Je hebt je voor Mij vernederd, je kleren gescheurd en voor Mij gehuild. Daarom heb Ik ook 
naar jou geluisterd – spreekt de HEER. 28 Je zult in vrede sterven en bij je voorouders 
begraven worden. Jij zult niet met eigen ogen hoeven aan te zien hoe Ik onheil breng over 
deze stad en haar inwoners.”’ Nadat ze dit antwoord aan de koning hadden overgebracht, 
29 ontbood de koning de oudsten van Juda en Jeruzalem. 30 Met alle inwoners van Juda 
en Jeruzalem, de priesters en de Levieten, kortom, de hele bevolking, van hoog tot laag, 
begaf hij zich naar de tempel van de HEER. Daar las hij hun de hele tekst voor van het 
verbondsboek dat in de tempel was gevonden. 31 Staande op zijn vaste plaats 
bekrachtigde hij ten overstaan van de HEER het verbond. Hij beloofde dat hij de HEER zou 
volgen en zich geheel en al zou houden aan zijn geboden, voorschriften en bepalingen, om 
zo het verbond dat in deze boekrol was vastgelegd met hart en ziel na te leven. 32 Hij liet 
allen uit Jeruzalem en Benjamin toetreden tot dit verbond. Van toen af aan hielden de 
inwoners van Jeruzalem zich weer aan het verbond met God, de God van hun voorouders.  
 
Psalm 25 vers 6 en 7  
 
6  Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wandlen moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal 't gezegend aardrijk erven. 
 

7  Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont; 
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreêverbond getoond. 
d'Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 
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Gezang 360 vers 1 en 2 
 
1 Heer, wij komen vol verlangen, 
  op uw roepstem naar uw dis, 
  want door schuld met schrik bevangen 
  zoekt ons hart vergiffenis: 
  slechts in U bestaat ons leven, 
  die uw bloed voor ons woudt geven; 
  laat ons dan in brood en wijn 
  met Uzelf gespijzigd zijn. 

2 Sterk ons wankelend vertrouwen, 
  geef ons zelf wat Gij geboodt: 
  dat wij met oprecht berouwen 
  enkel rusten in uw dood; 
  ja, vervul ons met uw krachten, 
  opdat wij uw wet betrachten, 
  zegen zo uw sacrament, 
  dat ons hart U steeds meer kent. 

 
NLB 305 vers 1, 2 en 3 
 
1. Alle eer en alle glorie  
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan 
Aangezicht vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 

2.Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan 
 

3.Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 
Psalm 100 vers 2 en 4  
 
2 Roept uit met blijdschap: ”God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.” 
 

4 Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

NLB 791 vers 1, 4, 5 en 6  
 
1. Liefde, eenmaal uitgesproken, 
als uw Woord van het begin. 
Liefde wil ons overkomen, 
als geheim en zegening. 
 

4. Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven,  
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

5. Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 
 

6. Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf 

 


