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ZONDAG 22 januari 2023 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

Kerkdienst: 
 

9.30 uur:   Ds. Bert Renkema 

      Organist: Peter Geldof jr. 

     Lector: Eva van Dijke 

     Band: “to Connect” 

 
 
Welkom en Mededelingen 
Zingen: NLB 971 
We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God 
Zingen: Opwekking 816 - Hoogste God 
Gods wil voor ons leven 
Zingen: DNP 32 vers 1 en 3 
Gebed om de opening van Gods Woord 
Kinderkerk - met de kinderen zingen we: ‘Het beste voor het laatst’ (Elly & 
Rikkert) 
Bijbellezing: Lukas 7,36-50 
Zingen: Opwekking 849 - Goedheid van God 
Verkondiging n.a.v. Lukas 7,36-50 - ‘Aan tafel met Jezus - Weinig en veel’ 
Zingen: DNP 146 vers 1, 4 en 6 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte-aankondiging 
Zingen: NLB 425 
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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NLB 971 
 
1. Zing een nieuw lied voor God de Here 
en wees van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand 
en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus' kerk. 

 
2. God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Maar niet met steen 
en hout alleen 
is 't grote werk gedaan. 
't Zal om onszelve gaan. 

 
3. De heil'ge Geest geeft taal en teken. 
Christus deelt al zijn gaven uit. 
De Vader zelf wil tot ons spreken 
en elk verstaat wat het beduidt. 
 

Wees ons nabij 
en maak ons vrij 
in dit uw heiligdom. 
Kom, Here Jezus, kom! 
 

Opwekking 816 - Hoogste God 
 
1. Kom kijken wat de Heer gaat doen, 
wees stil voor zijn besluit: 
Hij breekt de boog, het wapentuig, 
en bant de oorlog uit. 
O Machtige van Israël, 
U staat aan onze kant. 
Wij hopen op de God die wagens 
in het vuur verbrandt. 
 

Refrein: 
 
Hoogste God, U draagt ons. 
U staat altijd naast ons. 
U bent onze schuilplaats. 
U bedwingt de storm. 
U blijft bij ons in ons diepste lijden. 
Waar zijn wij zó veilig 
als bij de hoogste God? 

2. O God van Jakob, groot en sterk 
verhef uw stem en spreek; 
de aarde beeft en alle bergen 
storten zich in zee. 
O Heer, die ons in leven laat, 
al is ons hart verhard; 
O God die bergen beven laat, ) 
kom, overwin ons hart!  ) 2x 
 
(Refrein) 

(2x)  
3. Al kolken zeeën om ons heen, 
U bent de God 
die wind en storm bedwingt. 
Ik word stil en weet: 
al wankelt alles, schudt de aarde 
en gaan volken wreed tekeer, 
mijn God heeft alles in zijn hand. 
 
(Refrein) 

 
4. Heer, U draagt ons. 
U staat altijd naast ons. 
U bent onze schuilplaats. 
 

 
U bedwingt de storm. 
U blijft bij ons in ons diepste lijden. 
Waar zijn wij zó veilig 
als bij de hoogste God? 

Oorspr. titel: Lord of hosts (Psalm 46) Tekst & muziek: Shane Everett / Shane Barnard Ned. tekst: Harold ten Cate 0 Jennie Lee Riddle Music / Tent Peg Music 

(Adm. Smallstonemed iasongs.com) / Songs From Wellhouse 
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DNP 32 vers 1 en 3 
 
1. Gelukkig wie door God is 
vrijgesproken, 
wie met bedrog en ontrouw heeft 
gebroken. 
Gelukkig als de HEER zijn schuld 
vergeeft, 
als in zijn geest geen onoprechtheid 
leeft. 
Mijn misdaad bleef aan mijn geweten 
knagen. 
Ik leed voortdurend, kreunde hele dagen. 
Uw hand lag op mij, tot ik niet meer kon; 
mijn kracht smolt weg als in de 
zomerzon. 

 
3. ‘Mijn raad helpt jou om richting te 
bepalen. 
Ik zie je gaan, Ik laat je niet verdwalen. 
Verzet je niet zoals een paard dat doet, 
zoals een ezel die men dwingen moet.’ 
Wie kwaad doet kampt met onheil en 
gevaren, 
maar wie op God vertrouwt, zal Hij 
bewaren. 
Rechtvaardigen, verheug je in de HEER, 
Oprechten, zing het uit en breng Hem 
eer. 

 

Kinderlied: ‘Het beste voor het laatst’ (Elly & Rikkert) 
 
1. Er was een bruiloft in Kana 
De wijn was opgeraakt 
Maar Jezus heeft van water 
Nieuwe wijn gemaakt 
De lekkerste die er ooit was geweest 
Vrolijk riep de leider 
De leider van het feest: 
U hebt het beste voor het laatst bewaard 
U maakte wijn van water 
Wat een festijn wordt dat later 
Als we bij U zijn 
U hebt het beste voor het laatst bewaard 
 

 
2. Heb jij soms ook van die dagen 
Dat iedereen zo zeurt 
Dat alles zo gewoon is 
Er nooit wat leuks gebeurt 
Eet met Mij drink met Mij 
Zegt de Heer 
Ik maak je blij van binnen 
En dan zing je weer: 
U hebt het beste voor het laatst bewaard 
U maakte wijn van water 
Wat een festijn wordt dat later 
Als we bij U zijn 
U hebt het beste voor het laatst bewaard 

 
3. Er komt een bruiloft met Jezus 
Daar zien wij al naar uit 
Dan is Hij zelf de bruidegom 
Dan zijn wij de bruid 
Wie dorst heeft mag komen 
Zegt de Geest 
En er komt geen einde 
Geen einde aan het feest 

 
4. U hebt het beste voor het laatst 
bewaard 
U maakte wijn van water 
Wat een festijn wordt dat later 
Als we bij U zijn 
U hebt het beste voor het laatst bewaard 
 
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld (Johannes 2 : 1 - 12) 

 

Bijbellezing: Lukas 7,36-50 
 
36 Een van de farizeeën nodigde Hem uit om te komen eten, en toen Hij het huis 
van de farizeeër was binnengegaan, ging Hij aanliggen voor de maaltijd. 37 Een 
vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat Hij bij de 
farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met 
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geurige olie. 38 Ze ging achter Jezus staan, aan zijn voeteneinde; ze huilde en zijn 
voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en 
zalfde ze met de olie. 39 Toen de farizeeër die Hem had uitgenodigd dit zag, zei hij 
bij zichzelf: Als Hij een profeet was, zou Hij weten wie de vrouw is die Hem 
aanraakt, dat ze een zondares is. 40 Maar Jezus zei tegen hem: ‘Simon, Ik heb je 
iets te zeggen.’ ‘Meester, spreek!’ zei hij. 41 ‘Er was eens een geldschieter die 
twee schuldenaars had: de een was hem vijfhonderd denarie schuldig, de ander 
vijftig. 42 Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld 
kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen?’ 43 Simon antwoordde: 
‘Ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden.’ Hij 
zei tegen hem: ‘Dat is juist geoordeeld.’ 44 Toen draaide Hij zich om naar de vrouw 
en vroeg aan Simon: ‘Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, en je hebt 
Me geen water voor mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar tranen mijn 
voeten natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd. 45 Jij hebt Me niet begroet 
met een kus; maar zij heeft, sinds Ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten 
gekust. 46 Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd; maar zij heeft met geurige olie 
mijn voeten gezalfd. 47 Daarom zeg Ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al 
waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt 
vergeven, betoont ook weinig liefde.’ 48 Toen zei Hij tegen haar: ‘Uw zonden zijn u 
vergeven.’ 49 De andere gasten dachten bij zichzelf: Wie is Hij, dat Hij zelfs zonden 
vergeeft? 50 Hij zei tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’ 
 

Opwekking 849 - Goedheid van God 
 

1. Ik hou van U. 
Uw genade blijft me dragen; 
dag aan dag, in de palm van uw hand. 
Van de morgen tot de avond, 
als ik weer slapen ga, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 

 
Refrein: 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 

 
2. Uw zachte stem 
leidde mij door al mijn dalen . 
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. 
Heer, ik ken U als een Vader. 
Ik ken U als een vriend . 
Ik leef met U, in de goedheid van God. 
 
(Refrein) 
 
Bridge (2x): 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 

 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
Heel mijn hart en ziel 
leg ik voor U neer. 
Ik geef U alles, Heer! 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
 
(Refrein 2x) 
 
Ja, ik zing van de goedheid van God. 

 
Psalm 27:13, Psalm 145:7 Oorspr. titel: Goodness of God, Tekst & muziek: Jenn Johnson / Ed Cash / Jason lngram / Ben Fielding / Brian Johnson Ned. tekst: 

Harold ten Cate © Bethel Music Publishing / Fellow Ships Music / So Essential Tunes / SHOUT! Music Publishing / Alletrop Music / Adm. by Small Stone Media 
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DNP 146 vers 1, 4 en 6 
 

1. Halleluja! Heel mijn leven  
loof en prijs ik God, de HEER.  
Hem wil ik mijn liefde geven,  
al mijn dank en al mijn eer.  
Zingen zal ik levenslang,  
elke dag die ik ontvang.  
 

4. Hij doet recht en zal bevrijden  
wie niet weet wat vrijheid is,  
voedt royaal wie hongerlijden,  
redt uit de gevangenis.  
Blinde ogen opent Hij;  
wie gebukt gaat, staat Hij bij.  
 

6. Eeuwig zal de HEER regeren,  
alle generaties door.  
Sion, kom je koning eren;  
vorstelijk gaat Hij ons voor.  
Geef je vrolijkheid een stem;  
halleluja – zing voor Hem!  
 

NLB 425 
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord  
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal  
door liefde gedreven om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal 
 
tekst: Rikkert Zuiderveld naar Omar Westendorf, Oorspr. Titel: Sent forth by God’s blessing, melodie: 

volksmelodie uit Wales: The Ashgrove 
 


