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

   3e advent 

Kerkdienst: 
9.30 uur:  Ds. Bert Renkema 

     Organist: Arjen van Dalen 

    Lector: Carla van Eijzeren 

    Band: “to Connect” 

Welkom en Mededelingen 

Eén van de kinderen van de Kinderkerk steekt de derde adventskaars aan en leest een 

gedicht. 

  Zingen: NLB 433 vers 1, 4 en 5  

We richten ons naar God 

  Zingen: Opwekking 586  

Gods wil voor ons leven: 

  Zingen: Wees bij ons (Sela)  

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 

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

Bijbellezing: Maleachi 2,17-3,5 

  Zingen: Psalmen voor Nu 130  

Bijbellezing: Markus 1,1-11 

  Zingen: DNP 80 vers 1 en 6  

Verkondiging n.a.v. Maleachi 

  Zingen: NLB 435  

Dankgebed en voorbeden 

Collecte-aankondiging 

  Zingen: NLB 444 vers 1a, 2v, 3a, 4m, 5a  

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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NLB 433 vers 1, 4 en 5 
 
1 Komt tot ons, de wereld wacht, 
  Heiland, kom in onze nacht. 
  Licht dat in de nacht begint, 
  kind van God, Maria's kind. 

4 Uw kribbe blinkt in de nacht 
  met een ongekende pracht. 
  Het geloof leeft in dat licht 
  waarvoor al het duister zwicht. 

   
5 Lof zij God in 't hemelrijk, 
  Vader, Zoon en Geest gelijk, 

  nu en overal altijd, 
  nu en tot in eeuwigheid. 

http://www.gasthuiskerk.nl/live


2 
 

Opwekking 586 
 
1.Heel de schepping geeft U eer 
Buigt zich vol aanbidding neer. 
Jezus Christus, Zoon van God, 
Trouw in eeuwigheid. 
 

2.Heel de schepping zingt uw lof; 
U alleen bent onze God, 
Onze koning die regeert, 
Heerser voor altijd! 

Refrein: Hij is Heer en zijn eer 
Vult de aarde, vult de hemel 
En zijn heerlijkheid wordt 
Wereldwijd geroemd. 
Hij is Heer, geef Hem eer 

Heel de aarde, heel de hemel, 
Want wij leven 
Voor de glorie van uw naam, 
De glorie van uw naam. 

 
3.U alleen hebt alle macht, 
Leer ons leven uit uw kracht. 

Blaas uw vuur aan in ons hart, 
Dat iedereen het ziet en ieder hoort 

 
Refrein: Hij is Heer en zijn eer… 
 
Heilig is de Heer,  ) 
De schepping juicht, ) 
De schepping juicht ) 4x 
 
Hij is Heer, geef Hem eer  ) 
Vult de aarde, vult de hemel ) 
En zijn heerlijkheid wordt  ) 
Wereldwijd geroemd.  ) 
Hij is Heer, geef Hem eer  ) 

Heel de aarde, heel de hemel, ) 
Want wij leven   ) 
Voor de glorie van uw naam, ) 
De glorie van uw naam.  ) 2x 

 
De glorie van uw naam 4x 
 
Wees bij ons (Sela) 
 
1.Waar bent U God, is ons hart verblind? 
Antwoord op ons gebed. 
Wij tasten rond, zoeken naar het licht, 
Naar een waarheid die ons redt. 
 

2.Wees bij ons in de duisternis, 
Schijn in onze nacht. 
Breng redding die voor eeuwig is, 
Schijn in onze nacht. 

3.De vijand fluistert ons leugens in; 
Trekt ons bij U vandaan. 
Geef ons geloof dat standvastig is; 
De verzoeking kan weerstaan. 
 

4.Wees bij ons in de duisternis, 
Schijn in onze nacht. 
Breng redding die voor eeuwig is, 
Schijn in onze nacht. 

5.Wij houden vast aan wat zeker is: 
Uw rijk komt dichterbij. 
U brengt ons thuis in het hemels licht. 
Daar is onze nacht voorbij. 
 

6.Uw licht doorbreekt de duisternis, 
Schijnt in onze nacht. 
Uw waarheid die voor eeuwig is, 
Leidt ons naar de dag. 
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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 lied 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 2,17-3,5 
17Met jullie gepraat vallen jullie de HEER lastig, en dan vragen jullie: ‘Hoezo vallen wij Hem lastig?’ 
Door te zeggen: ‘Iedereen die kwaad doet, is goed in de ogen van de HEER, zulke mensen bevallen 
Hem.’ Of: ‘Waar is nu de God die rechtspreekt?’ 
3 1Let op, Ik zal mijn bode zenden, die voor Mij de weg zal effenen. Opeens zal Hij naar zijn tempel 
komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal 
Hij – zegt de HEER van de hemelse machten. 2Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind 
blijven wanneer Hij verschijnt? Hij is als het vuur van een edelsmid, als het loog van een wolwasser. 
3Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal Hij zuiveren en 
zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offergaven brengen aan de HEER. 4De 
offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in 
de dagen van weleer. 5Ik zal naar jullie toe komen om recht te spreken, en Ik zal niet aarzelen te 
getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die meineed plegen en mensen die hun 
dagloners uitbuiten, en tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen 
plaats gunnen, want geen van allen hebben zij ontzag voor Mij – zegt de HEER van de hemelse 
machten. 

 
Psalmen voor Nu 130  

 

Uit de diepte roep ik U 
Heer, mijn God 
Ik heb U nodig, Here luister 
Nu ik schor gebeden fluister 
Luister toch 
Heer, luister toch 
Als U niets dan zonden zag 
Heer, mijn God 
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu 
Juist vergeven, dus verdient U 
Diep ontzag 
Ons diep ontzag 

Ik blijf wachten tot U komt 
Heer, mijn God 
Ik blijf nog sterker op U wachten 
Dan een mens in lange nachten 
Wacht op licht 
Het morgenlicht 
Israel hoop op de Heer 
Hoop op God 
Want Hij heeft zich aan jou verbonden 
Hij verlost je van je zonden 
Hij maakt vrij 
Hij maakt jou vrij 

 

Markus 1,1-11 
1Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.2Er staat geschreven bij de profeet 
Jesaja: ‘Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit, hij zal Je een weg banen.3Een stem roept in de woestijn: 
“Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’ 4En zo is het gebeurd toen Johannes 
ging dopen in de woestijn en de mensen opriep tot inkeer te komen en zich te laten dopen, om 
vergeving van zonden te krijgen. 5Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich 
door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. 6Johannes droeg een ruwe 
mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. 7Hij 
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verkondigde: ‘Na mij komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om voor Hem te 
bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal 
jullie dopen met de heilige Geest.’9In die tijd kwam ook Jezus daarheen, vanuit Nazaret, dat in Galilea 
ligt, en liet zich door Johannes dopen in de Jordaan. 10Op het moment dat Hij uit het water 
omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11en er 
klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’ 

 
DNP 80 vers 1 en 6 
1. Hoor naar ons bidden, trouwe herder, 
en leid uw Israël weer verder. 
U troont in heiligheid en pracht. 
Sta op en red uw volk met macht. 
God, toon uw vriendelijk gezicht; 
verschijn met uw bevrijdend licht. 
 

6. Kom aan uw volk uw vrede geven. 
Laat uw geliefde zoon weer leven. 
Dan roepen wij uw naam weer aan, 
gaan wij nooit meer bij U vandaan. 
God, toon uw vriendelijk gezicht, 
verschijn met uw bevrijdend licht. 

NLB 435 
 
1 Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
  Wie is het, die hier binnen rijdt? 
  Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
  en Heiland vol barmhartigheid! 
  Hij geeft de wereld 't leven weer. 
  Juicht blijde, zingt uw God ter eer, 
  looft Hem, die sterk van daad 
  de deuren binnen gaat. 
 

2 Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
  zachtmoedigheid zijn metgezel. 
  Hij draagt een kroon van heiligheid, 
  een scepter van barmhartigheid. 
  Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
  Juicht, nu die Heiland ons verschijnt; 
  door Hem geschiedt Gods raad, 
  zijn heerschappij bestaat! 

3 Gezegend was het land, de stad, 
  waar deze Koning binnentrad. 
  Gezegend 't hart, dat openstaat 
  en Hem als Koning binnenlaat. 
  De Zonne der gerechtigheid 
  verblindde niet door majesteit; 
  maar wat in duister sliep, 
  ontwaakte, toen Hij riep. 
 

4 Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
  Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
  De palmen van uw eerbied spreidt 
  de weg langs, die uw Koning rijdt. 
  Hij komt tot u met troost en vreê 
  en brengt u heil en liefde mee. 
  Geprezen zij de Heer, 
  Hij geeft u 't leven weer! 

NLB 444 vers 1a, 2v, 3a, 4m, 5a 
 
1 Nu daagt het in het oosten, 
  het licht schijnt overal: 
  Hij komt de volken troosten, 
  die eeuwig heersen zal. 

 
 
2 De duisternis gaat wijken  
  van de eeuwenlange nacht. 
  Een nieuwe dag gaat prijken 
  met ongekende pracht. 

 
3 Zij, die gebonden zaten 
  in schaduw van de dood, 
  van God en mens verlaten 
  begroeten 't morgenrood. 

 
4 De zonne, voor wier stralen 
  het nachtlijk duister zwicht, 
  en die zal zegepralen, 
  is Christus, 't eeuwig licht! 

 
 5 Reeds daagt het in het oosten, 
  het licht schijnt overal: 

  
 Hij komt de volken troosten, 
  die eeuwig heersen zal.

 


