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ZONDAG 11 december 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

   3e advent 

Kerkdienst: 
 
16.30 uur:  Ds. Afinus de Vries (Kruiskerk) 

      Organist: Peter Geldof jr. 

     Lector: Nizetta de Bruijne 

     Band: “to Connect” 

Welkom 

Votum Groet 

  Lied: Nieuwe Psalmberijming  89, 1.3.4  

Gebed 

Bijbellezing: Genesis 3,8-24 en Openbaring 22, 12-16 

  Lied: Liedboek 439, 1.2.4  (verwacht de komst des Heren) 

Verkondiging 

  Lied: Liedboek 726, 1.3.5 (Hoor, een heilig koor van stemmen)  

Geloofsbelijdenis 

  Lied: Geref. Kerkboek 223 (Met lampen voor het feest gereed) 

Gebed 

Aankondiging Collecte 

  Slotlied: Liedboek 838, 1.4 (O grote God, die liefde zijt) 

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. 

 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Nieuwe Psalmberijming  89, 1.3.4  
 
1. Ik wil uw liefde, HEER, bezingen voor altijd 
en van uw trouw getuigen tot in eeuwigheid. 
U hebt uw dienaar David liefdevol gezworen: 
‘Wij sluiten een verbond, Ik heb jou uitverkoren. 
Mijn goedheid blijft in stand: je kunt erop vertrouwen 
dat Ik je koninkrijk de eeuwen door zal bouwen.’ 
 
3. U bent almachtig, HEER, God van het hemelrijk. 
Wie is zo trouw als U, wie is aan U gelijk? 
De zee gehoorzaamt U wanneer de golven stijgen: 
het woeste water wijkt, de stormen moeten zwijgen. 
Het monster in de zee is door uw vuist verdreven. 
Uw vijand zag uw kracht en vluchtte voor zijn leven. 
 
4. Hemel en aarde zijn van U, met al wat leeft. 
U bent het die de wereld vast verankerd heeft. 
U schiep het warme zuiden en het koude noorden. 
De bergen prijzen U, zij juichen zonder woorden. 
Uw arm is krachtig en uw rechterhand verheven. 
Door liefde en door waarheid is uw troon omgeven. 
 
Genesis 3,8-24  
 
8Toen de mens en zijn vrouw de HEER God in de koelte van de avondwind door de tuin 
hoorden wandelen, verborgen zij zich voor Hem tussen de bomen. 9 Maar de HEER God 
riep de mens: ‘Waar ben je?’ 10 Hij antwoordde: ‘Ik hoorde U in de tuin en werd bang 
omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ 11 ‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb 
je soms gegeten van de boom waarvan Ik je verboden had te eten?’ 12 De mens 
antwoordde: ‘De vrouw die U mij hebt gegeven om mij terzijde te staan, gaf mij vruchten 
van de boom en toen heb ik ervan gegeten.’ 13  ‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg de 
HEER God aan de vrouw. En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik 
ervan gegeten.’ 14  De HEER God zei tegen de slang: ‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt 
gedaan, het vee zal je voortaan mijden,wilde dieren wenden zich af; op je buik zul je 
kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. 15 Vijandschap sticht Ik tussen jou en de 
vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare; dat verbrijzelt jou de kop, 
jij bijt het in de hiel.’ 16 Tegen de vrouw zei Hij: ‘Je zwangerschap maak Ik tot een zware 
last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen.’ 17  
Tegen de mens zei Hij: ‘Je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die Ik je 
had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, 
zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. 18 Dorens en distels zullen er groeien, 
toch moet je van zijn gewassen leven. 19  Zweten zul je voor je brood, 
totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je 
terug.’ 20 De mens noemde zijn vrouw Eva;  zij is de moeder van alle levenden geworden. 
21 De HEER God maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun 
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die aan. 22  Toen zei de HEER God: ‘Nu is de mens aan Ons gelijk geworden, nu heeft hij 
kennis van goed en kwaad. Nu wil Ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom 
plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven.’ 23 Daarom stuurde Hij de mens weg 
uit de tuin van Eden om de aarde waaruit hij was genomen te gaan bewerken. 24 En nadat 
Hij hem had weggejaagd, plaatste Hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en het 
heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom 
bewaken. 
 
Openbaring 22, 12-16 
 
12  ‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. 13  Ik 
ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ 14  Gelukkig zijn 
zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad 
door de poorten binnengaan. 15  Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden 
met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert 
en ernaar handelt. 16  ‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te 
maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende 
morgenster.’ 

 
Liedboek 439, 1.2.4   
 
1.Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 

2. Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 

4. O Jezus maak mij arme  
in deze heil’ge tijd  
uit goedheid en erbarmen  
zelf voor uw komst bereid. 
Laat dit bestaan uw stal,  

dit hart uw kribbe wezen,  
opdat nu en na dezen  
ik U lofzingen zal. 
 

 
Liedboek 726, 1.3.5 
 
1.Hoor een heilig koor van stemmen, 
staande aan de glazen zee, 
halleluja, halleluja, 
God zij glorie, zingen zijn. 
Menigten die geen kan tellen, 
als de sterren in hun glans, 
psalmen zingend, palmen dragend, 
in de hemel is een dans. 
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3.Komende uit de verdrukking, 
en de kleren wit als sneeuw 
in het bloed des Lams gewassen 
van het vuil van deze eeuw, 
in vervolgingen standvastig 
wachtende op U, hun Heer, 
overwonnen zij de satan 
en de wereld neemt een keer.  

5.Nu omstraalt hen licht des hemels 
en de levensbron ontspringt 
waar zij juichen U ter ere 
waar hun koor uw glorie zingt. 
Vrede is hun deel voor immer, 
liefde is hun eeuwig recht, 
alle waarheid zal het winnen 
en het blinkt van uw gezicht. 

 
Geref. Kerkboek 223  
 
1. Met lampen voor het feest gereed 
gaan wij, in stralend wit gekleed, 
de vreugde vrolijk tegemoet - 
de liefde geeft ons glans en gloed. 
 

2. En duurt het wachten deze nacht 
veel langer dan dat iemand dacht - 
wij hebben olie, Geest genoeg 
voor vuur en vlam tot morgenvroeg. 

3. Met lampen voor het feest gereed, 
gaan wij, in stralend wit gekleed, 
de vreugde vrolijk tegemoet - 
de wijn zal zuiver zijn en zoet. 
 

4. Wees waakzaam, gij die met ons 
gaat, 
God dank, het is nog niet te laat - 
maar wie straks aanklopt na de tijd 
vindt deuren dicht. Dus: wees 
bereid! 

 
5 Met lampen voor het feest gereed 
gaan wij, in stralend wit gekleed, 
de vreugde vrolijk tegemoet - 
want God is gul en groot en goed! 
 
 
Liedboek 838, 1.4  

1.O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren.  
 

4.Wij danken U, o liefde groot,  
dat Christus is gekomen.  
Wij hebben in zijn stervensnood  
uw diepste woord vernomen.  
Nog klinkt dat woord; het spreekt 
met macht  
en het wordt overal volbracht  
waar liefde wordt gegeven,  
wij uit uw liefde leven. 

 
 


