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ZONDAG 27 november 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 
1e advent 

Kerkdienst: 

 
9.30 uur:  Ds. Bert Renkema 

     Organist: Arjen van Dalen 

    Lector: Niek Abrahamse 

    Band: “to Connect” 

Welkom en Mededelingen 

   Zingen: NLB 221 

Eén van de kinderen van de Kinderkerk steekt de eerste adventskaars aan en 

leest een gedicht. 

We richten ons naar God 

  Zingen: Opwekking 625 - Wat een liefde!  

Gods wil voor ons leven 

  Zingen: Opwekking 780 - Ik zie uit naar de Heer  

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 

  Kinderlied en Kinderkerk: projectlied - ‘Komt als kind in onze nacht’  

Bijbellezing: Maleachi 1,1-5 en Johannes 1,14-17 

  Zingen: Psalm 35 vers 10  

Verkondiging n.a.v. Maleachi 1,2a - ‘Ik heb jullie lief!’ 

  Zingen: NLB 868 vers 2, 4 en 5  

Dankgebed en voorbeden 

Collecte-aankondiging 

   Zingen: NLB 441 vers 1, 5 en 10  

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/


2 
 

NLB 221 
 
Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
Opwekking 625  

 

Bij U ben ik thuis, 
Bij U ben ik veilig. 
In U is mijn huis, 
In U ben ik heilig, in U 
 

Bij U vind ik troost, 
Bij U kan ik huilen. 
In U vind ik rust, 
In U kan ik schuilen, in U. 

U neemt mij in uw armen en droogt mijn tranen af. 
Wat een liefde! 3x 
 
Bij U is het goed, 
U geeft mij uw zegen. 
In U is mijn hoop, 
In U zijn mijn wegen, in U. 
 

U hebt Uzelf 
Voor mij gegeven. 
In U kan ik zijn, 
In U kan ik leven, in U. 

Ik hoef niets te verbergen, 
Want U wijst mij niet af. 
 
En dat ik steeds terug mag komen, 
Ook als ik ver ben afgedwaald. 
 

En U mij altijd wil vergeven 
Wanneer ik heb gefaald. 
Dat is liefde, U bent liefde, 

Opwekking 780  
 
Refrein: Ik zie uit naar de Heer ) 
Ik zie uit naar de Heer  ) 
Mijn ziel ziet uit naar Hem ) 
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En verlangt naar Zijn Woord )  
Ik zie uit naar de Heer  ) 
Ik zie uit naar de Heer  ) 
Mijn ziel ziet uit naar Hem ) 
En verlangt naar Zijn Woord ) 
Wij verwachten vol verlangen de Heer ) 
Hij is onze hulp en ons schild  ) 
Ja, om Hem is ons hart verblijd  ) 
Op Zijn heilige naam vertrouwen wij ) 2x 
 
Mijn ziel verlangt naar de Heer   ) 
Mijn ziel verlangt naar de Heer   ) 
Meer dan wachters uitzien naar de morgen ) 2x 
 
Ik zie uit naar de Heer 
Ik zie uit naar de Heer 
Mijn ziel ziet uit naar Hem 
En verlangt naar Zijn Woord 
 
Refrein: Ik zie uit naar de Heer…  
 
projectlied - ‘Komt als kind in onze nacht’  

 

In een wereld soms zo duister wordt al eeuwenlang gewacht 
op een nieuwe morgen luister, hoor je ’t licht al in de nacht 
God belooft een nieuwe wereld, al ons wachten wordt beloond 
Hij zal wonen bij de mensen 
Komt als kind in onze nacht 
Gloria, gloria, gloria  ) 
Hij zal wonen bij de mensen ) 
Komt als kind in onze nacht ) 2x 
 
Maleachi 1,1-5  
1 Profetie; dit zijn de woorden die de HEER tot Israël richtte bij monde van Maleachi  . 
2    Ik heb jullie lief – zegt de HEER –, en jullie zeggen: ‘Waaruit blijkt die liefde dan?’ Zijn 
Jakob en Esau geen broers? – spreekt de HEER. Toch heb Ik Jakob liefgehad 3 en Esau 
gehaat. Van Esaus bergland maakte Ik een wildernis, Edoms grondgebied heb Ik aan de 
jakhalzen van de woestijn gegeven. 4 Edom kan zeggen: ‘Al zijn we verslagen, we bouwen 
de puinhopen weer op,’ maar dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ze kunnen 
bouwen zo veel ze willen, Ik zal het weer afbreken. ‘Goddeloos land’ zal men het noemen, 
en ook ‘Het volk waarop de HEER voor eeuwig verbolgen is’. 5 Met eigen ogen zullen jullie 
het zien, en dan zullen jullie zeggen: ‘De HEER toont zijn grootheid, tot over de grenzen 
van Israël!’ 
 
Johannes 1,14-17 
14Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en 
waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de 
Vader. 15Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij 
komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed hebben wij allen 
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opnieuw genade ontvangen: 17de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn 
met Jezus Christus gekomen. 
 
Psalm 35 vers 10 
 
10 Laat vrolijk zingen, maak verblijd 
wie lust heeft in gerechtigheid. 
Zij overal de Heer aanbeden, 
want Hij geeft zijn dienaren vrede! 

Dan zal ik tot uw lof en prijs 
bezingen op een nieuwe wijs 
uw recht dat ik op aarde zag, 
uw heil, den gansen lieven dag! 

 
NLB 868 vers 2, 4 en 5 
 
2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag, aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
 
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
NLB 441 vers 1, 5 en 10  

 

1.Hoe zal ik U ontvangen, 
wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hartsverlangen, 
vervult ook mij met gloed! 
O Jezus, licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet. 
 

5.Niets dreef U uit den hoge 
naar wat wij mensen zijn, 
dan liefde, louter liefde, 
U ziet de schuld en pijn, 
waarmee wij allen falen, 
maar houdt die grote last, 
de wereld met haar kwalen, 
in uw erbarmen vast. 

10. Hij zal de wereld richten, 
berecht wie Hem bevocht. 
Genadig zal Hij lichten 
voor wie Hem heeft gezocht. 
Kom haastig, licht der wereld, 
en leid ons allemaal 
uw grote vreugde binnen, 
uw feest, uw liefdesmaal. 
 


