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ZONDAG 18 december 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kerkdienst: 
09.30 uur: Ds. Bert Renkema 

Organist: Annette van der Stel - 

Mondeel 

      Lector: Keesjan de Bruijne 

      m.m.v. Band ‘To-Connect’ 

 
Welkom en Mededelingen 
Mededeling van het overlijden van br. Jaap Minderhoud 
Zingen: Als alles duister is (Sela) 
Eén van de kinderen van de Kinderkerk steekt de eerste adventskaars aan 
en leest een gedicht. 
Zingen: Psalm 24 vers 1, 2 en 3 IN WISSELZANG 
We richten ons naar God 
Zingen: Psalm 24 vers 4 en 5 IN WISSELZANG 
Genadewoord 
Zingen IN WISSELZANG met de band: Magnificat (Sela) 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
Kinderlied en Kinderkerk: projectlied - ‘Komt als kind in onze nacht’ 
Bijbellezing: Maleachi 3,13-24 en Openbaring 22,16-17 
Luisterlied door de Band: Opwekking 180  BRON VAN LICHT EN LEVEN 
Verkondiging n.a.v. Maleachi 3, 20 
Zingen: NLB 967 vers 1, 3, 6 en 7 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte-aankondiging 
Zingen: Gezang 125 vers 3 en 5 
Zegen van God

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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Als alles duister is (Sela) 
 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.  
 

Muziek: Jacques Berthier oorspr. titel: Dans nos obscurités © Ateliers et Presses de Taizé / Communauté de Taizé, Frankrijk 

 

Psalm 24 vers 1, 2 en 3 IN WISSELZANG 
 

1. Allen:  De aarde en haar volheid zijn 
  des HEREN koninklijk domein, 
  de wereld en die daarin wonen. 
  Het land rijst uit de oceaan, 
  rivieren breken zich ruim baan 
  om Gods volmaakte macht te tonen. 
 

2a. Mannen:  Wie is de mens die op zal gaan 
  en voor Gods heilig aanschijn staan? 
  Wie mag de tempel binnentreden? 
2b. Vrouwen:  Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
  zijn hart en handen zuiver houdt 
  van kwade trouw en valse eden. 
 
3. Allen:  God is hem zegenrijk nabij, 
  in 't recht des HEREN wandelt hij, 
  de God des heils zal hem verblijden. 
  Een nieuw geslacht gaat op in 't licht 
  en zoekt des HEREN aangezicht, 
  Jakob, het volk dat Hij zal leiden. 
 

Psalm 24 vers 4 en 5 IN WISSELZANG 
 

4a. Mannen:  Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
  aloude deur, maak wijd uw boog, 
  laat uw verheven koning binnen. 
4b. Vrouwen:  Wie is die vorst zo groot in eer, 
  die sterke held? 
4c. Allen:  Het is de HEER, 
  die alle macht kan overwinnen. 
 

5a. Vrouwen: Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
  aloude deur, maak wijd uw boog, 
  ruim baan voor de verheven koning. 
5b. Mannen:  Wie is die vorst zo groot in kracht? 
5c. Allen:  Het hoofd van 's hemels legermacht! 
  Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 
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Zingen IN WISSELZANG met de band: Magnificat (Sela) 
 

Band:  Met heel mijn ziel prijs ik de Heer, 
 met al mijn adem dank ik God. 
 Hij dacht aan mij, richtte mij op. 
 De mensen prijzen mij gelukkig. 
Allen:  Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam. 
 Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam. 
Band:  Barmhartig is Hij altijd weer, 
 voor wie hem volgen en hem dienen. 
 Hij heeft getoond hoe sterk Hij is; 
 hoogmoedigen heeft Hij verslagen. 
Allen:  Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam. 
 Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam. 
Band:  Voor machtigen is er geen plaats; 
 Hij heeft hen van hun troon gestoten. 
 De kleine mensen maakt Hij groot; 
 Hij zet ze op een voetstuk neer. 
 De rijke mensen stuurt Hij weg, 
 met lege handen naar hun huis terug. 
 De hongerigen geeft Hij veel; 
 Hij overlaadt hen met het beste. 
Allen:  Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam. 
 Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam. 
 Hij neemt het op voor Israël, 
 komt alles na wat Hij hen heeft beloofd. 
 Bewijst zo zijn barmhartigheid, 
 Zijn trouw en liefde tot in eeuwigheid. 
Allen:  Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam.   ) 
 Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam.   ) 2x 
Allen zonder muziek: Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam. ) 
 Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam.   ) 2x 
 
Tekst en muziek: Anneke van Dijk-Quist. © Stichting Sela Music  
 

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,   ) 
Hij zal wonen bij de mensen ) 
Komt als kind in onze nacht ) 2x 
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Bijbellezing: Maleachi 3, 13 - 24  
 
13 Jullie hebben tegen elkaar harde woorden over Mij gesproken – zegt de HEER 
–, en jullie vragen: ‘Wat hebben we dan over U gezegd?’ 14 Jullie hebben gezegd: 
‘Wat heeft het voor nut om God te dienen, wat hebben we eraan dat we zijn 
voorschriften in acht nemen en ons in een boetekleed hullen voor de HEER van 
de hemelse machten? 15 We moeten de hoogmoedigen wel gelukkig prijzen, want 
wie zich goddeloos gedraagt gaat het voor de wind, en wie God beproeft komt er 
goed vanaf!’16 Zo spraken de mensen die ontzag voor de HEER hadden tegen 
elkaar, en de HEER hoorde het en luisterde met aandacht. Ten overstaan van de 
HEER werden in een boek de namen van de mensen opgetekend die ontzag voor 
Hem hadden, die zijn naam hoogachtten. 17 Op de dag die Ik voorbereid – zegt de 
HEER van de hemelse machten – zullen zij mijn eigendom zijn. Ik zal hen sparen 
zoals je een kind spaart dat je gehoorzaam is. 18 Dan zullen jullie het verschil weer 
zien tussen rechtvaardigen en wettelozen, tussen mensen die God gehoorzamen 
en wie dat niet doen. 19 Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie 
hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn 
die door de hitte van die dag worden verschroeid – zegt de HEER van de hemelse 
machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. 20 Maar voor jullie die 
ontzag voor mijn naam hebben zal de zon van de gerechtigheid, die genezing in 
haar vleugels draagt, stralend opgaan. Huppelend als kalveren die op stal hebben 
gestaan zullen jullie naar buiten komen.21 Dan vertrappen jullie de wettelozen; op 
de dag die Ik voorbereid, zullen zij niet meer zijn dan stof onder jullie voeten – 
zegt de HEER van de hemelse machten.22 Houd je aan het onderricht van Mozes, 
mijn dienaar, aan wie Ik op de Horeb wetten en geboden heb gegeven die gelden 
voor heel Israël. 23 Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en 
ontzagwekkend, stuur Ik jullie de profeet Elia, 24 en hij zal ervoor zorgen dat 
ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen ich verzoenen met hun 
ouders. Anders zou Ik het land volledig moeten vernietigen. 
 

en Openbaring 22, 16 - 17 
 
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.’17 De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: 
‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat 
leven geeft. 
 

Luisterlied: Opwekking 180 BRON VAN LICHT EN LEVEN 
 

Bron van licht en leven, wij aanbidden U. 
Onze God voor eeuwig.Heer, wij danken U. 
 

Refrein: Laat de zon van uw gerechtigheid opgaan over ons leven; 
en wij zien U in uw heerlijkheid, halleluja. 
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U bent onze Vader, wij aanbidden U. 
U geeft ons genade, Heer, wij eren U.   Refrein: 
 
U bent onze Koning, wij aanbidden U. 
U wilt bij ons wonen, Heer, wij prijzen U. Refrein: 
 

© Mirre Produkties Tekst: Jan Visser Muziek: Nando van Essen 

 

NLB 967 vers 1, 3, 6 en 7 
 
1. Zonne der gerechtigheid, 
ga ons op in deze tijd, 
opdat al wat leeft de dag 
in uw kerk aanschouwen mag. 
Erbarm U, Heer. 

 
3. Zie, Heer, de verdeeldheid aan, 
die geen mens ooit helen kan. 
Breng, o Herder, in Gods naam 
uw verstrooide kudde saam. 
Erbarm U, Heer. 

 
6. Laat ons zo uw heerlijkheid 
zien in deze donkre tijd, 
opdat wij nu en voortaan 
trouw U ter beschikking staan. 
Erbarm U, Heer. 

  
7. Alle eer en macht en kracht 
worde, Heer, U toegebracht; 
heel de mensheid stemme saam 
in de drieklank van uw naam. 
Erbarm U, Heer. 

 

Gezang 125 vers 3 en 5 
 
3. O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Wees blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
5. O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 

Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden 
doorgegeven aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-17 47 88 46) 

 


