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ZONDAG 12 maart 2023 
         Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
      3e lijdenszondag met Viering Heilig Avondmaal 

Kerkdienst: 
16.30 uur:  Ds. Bert Renkema 

      Lector: Bep van Herk 

     Band: “to Connect”

• Welkom en Mededelingen 
• Zingen (staande): Opwekking 771 - Eén doel 
• We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God (staande) 
• Zingen als geloofsbelijdenis: Opwekking 347 - Ik geloof 
• Viering Heilig Avondmaal 
- Enkele woorden bij de viering van het Heilig Avondmaal 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Nodiging aan tafel 
- Zingen: Opwekking 775 - Bij het kruis 
- Gemeenschap van brood en wijn 
- Zingen: Opwekking 320 - Ere zij aan God de Vader 
- Lofprijzing, dankzegging en gebed om de opening van Gods Woord 
• Bijbellezing: Handelingen 15,6-21 
• Zingen: Psalm Project 27 
• Verkondiging n.a.v. Handelingen 15,13-21 - ‘Eenheid, hoofdzaak en bijzaak’ - 
GemeenteGroeiGroepenpreek 
• Zingen: Opwekking 430 - Heer, ik prijs uw grote Naam 
• Dankgebed en voorbeden 
• Collecte-aankondiging 
• Zingen (staande): Opwekking 764 - Zegekroon 
• Zegen van God (staande) 

Opwekking 771 - Eén doel 
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U ) 
En wij verlangen met heel ons hart naar meer van U ) 
Wat geweldig dat U hier bent   ) 
Heer, ons loflied is Uw troon   ) 
Heel ons wezen is alleen op U gericht  ) 
Voor de troon van Uw genade   ) 
Mogen wij als kinderen zijn   ) 
Daarom vieren wij het leven in Uw licht!  ) 
Refrein: Heer, wij zingen en aanbidden  ) 
Om Uw goedheid en Uw trouw   ) 
Onze dank en onze liefde zijn voor U  ) 
En er is geen andere reden   ) 
Waarom wij hier samen zijn   ) 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U  ) 2x 
Refrein 3x 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
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Opwekking 347 - Ik geloof 
 
Ik geloof in God de Vader, 
Schepper, die de schepping draagt. 
In zijn Zoon, in Christus Jezus 
die, geboren uit een maagd, 
aan het kruis de wereld redde, 
onze zonden op zich nam. 
Opgestaan en opgevaren 
troont Hij aan Gods rechterhand. 
 
Jezus, Hij is Heer, ) 
Hij is Heer.        )4x 
Naam aller namen, 
naam aller namen. 
 

Ik geloof in God de Trooster, 
gaven van de heil'ge Geest, 
die Gods woord aan ons bevestigt: 
gaat en predikt en geneest. 
Als Hij komt met macht en luister 
zal de mensheid voor Hem staan. 
Dan zal elke knie zich buigen, 
elke tong belijdt zijn naam: 
 
Jezus, U bent Heer,  ) 
U bent Heer.         )4x 
Naam aller namen, 
naam aller namen. 

Opwekking 775 - Bij het kruis 
 
Er is een plek waar liefde heerst 
En nooit vergaat 
Waar mijn God vergeving geeft 
En ons aanvaardt 
Genade als een waterval 
Stroomt van Gods troon 
En wast ons schoon 
 
Refrein: Bij het kruis, bij het kruis 
Geef ik alles aan U 
Vol ontzag voor U 
Vol ontzag voor U 
Hier kleurt liefde rood 
Wast mij wit als sneeuw 
En ik leef door U 
En ik leef door U 
Jezus 
 

Er is een plek waar zonde sterft 
En schande wijkt 
Waar mijn hart vergeving vindt 
En vrede 
Genade als een waterval 
Stroomt van Gods troon 
En wast ons schoon 
Refrein: 
 
Heilig is de grond 
Waar ik hoop hervond 
Hier kniel ik neer 
Hier kniel ik neer 
Armen uitgestrekt 
Hier waar U mij redt 
Hier kniel ik neer 
Hier kniel ik 
 

Refrein 2x 
 
 
 
Opwekking 320 - Ere zij aan God de Vader 
 
1 Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
 

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
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3 Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk. 
 

4 Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

Handelingen 15,6-21 
 
6 De apostelen en de oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan. 7  Toen het tot 
een hevige woordenstrijd kwam, stond Petrus op en zei: ‘Broeders, u weet dat God mij al in het 
begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap van het evangelie onder de andere 
volken te verspreiden, opdat ook zij tot geloof zouden komen. 8  God, die de harten doorgrondt, 
heeft zich duidelijk voor hen uitgesproken door hun de heilige Geest te schenken, zoals Hij die 
ook aan ons geschonken heeft. 9 Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, 
want Hij heeft hun hart door het geloof gereinigd. 10  Waarom wilt u God dan trotseren door op 
de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders noch wijzelf konden 
dragen? 11  Nee, we geloven dat we door de genade van de Heer Jezus gered worden, op 
dezelfde wijze als zij.’ 12 Daarop zwegen alle aanwezigen, en men luisterde naar Barnabas en 
Paulus, die vertelden welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidense 
volken had verricht. 13  Toen ze uitgesproken waren, nam Jakobus het woord. Hij zei: 
‘Broeders, luister. 14  Simeon heeft uiteengezet hoe God vanaf het begin het voornemen had 
om uit alle volken een volk te vormen dat zijn naam vereert. 15 Dat stemt overeen met de 
woorden van de profeten; er staat immers geschreven: 16  “Dan keer Ik terug op mijn schreden. 
Ik zal het vervallen huis van David herbouwen, wat is neergehaald zal Ik weer opbouwen. Ik zal 
dit huis doen herrijzen, 17-18 zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken, 
evenals alle volken over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer, die dit van oudsher 
heeft aangekondigd.” 19  Daarom ben ik van mening dat we de mensen uit de heidense volken 
die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen, 20  maar dat we hun moeten 
schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van 
ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf. 21  In elke stad wordt de wet van 
Mozes immers al sinds mensenheugenis verkondigd en op iedere sabbat in de synagogen 
voorgelezen.’ 

 
Psalm Project 27 
 
1God is mijn licht mijn heil wie zou ik vrezen, 
ik steun op Hem, verlaat mij op de Heer. 
Veilig bij God hoef ik niet bang te wezen, 
Hij is mijn hulp, wat mij bedreigt valt neer. 
 
Refrein: Dit ene is 
wat heel mijn hart verlangt, 
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt, 
die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt, 
wacht op de Heer mijn hart, 
ja wacht, houd moed. 
 
2Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen, 
wees mij een gids die veilig mij geleidt. 
Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen, 
U die voor mij de weg al hebt bereid. 
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Refrein 3x 
 
Opwekking 430 - Heer, ik prijs uw grote Naam 
 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 

Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 

 
Opwekking 764 – Zegekroon 
 
1 U zult altijd voor ons strijden 
U hebt steeds uw trouw getoond 
Deze waarheid is mijn blijdschap 
Heer, U draagt de zegekroon 
U, mijn helper en beschermer 
U, mijn redder en mijn vriend 
Uw genade is mijn adem en mijn lied 
 

2 Waar uw grootheid wordt bezongen 
Wil ik knielen voor uw troon 
Waar U bent, verstilt de onrust 
Want U draagt de zegekroon 
Vul dit huis nu met uw glorie 
Vul ons hart met heilig vuur 
Uw genade is mijn adem en mijn lied 

Refrein: Halleluja! Jezus overwon, Jezus overwon 
Halleluja! Prijs Hem Die de wereld overwon 
 
3 U zult altijd voor ons pleiten 
U zocht door tot U ons vond 
En geen macht kan U bestrijden 
Want U draagt de zegekroon 

U bent Jezus, de Messias 
Die de wereld redding biedt 
Uw genade is mijn adem en mijn lied 
Refrein  

 
Elke muur wordt neergehaald ) 
Ieder bolwerk afgebroken  ) 
U draagt de zegekroon  ) 
U overwon, U overwon!  ) 4x 
 
Aan het kruis leek U verslagen 
Maar U hebt de dood onttroond 
Zelfs het graf kon U niet houden 
Want U draagt de zegekroon 
U draagt de zegekroon 
Halleluja! 
 
Refrein 
 
Elke muur wordt neergehaald  ) 
Ieder bolwerk afgebroken   ) 
U draagt de zegekroon   ) 
U overwon, U overwon!   ) 6x 


