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ZONDAG 20 november 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 16.30 u: ds. Bert Renkema  
                                   lector: Sjoerd Sijnstra  
 
                     medewerking van de band  “To Connect”  

 
 
 
Welkom en Mededelingen 
Zingen (staande): Opwekking 771 - Wij zijn gekomen 
We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God (staande) 
Zingen (staande): Opwekking 697 - Al wat ik ben 
Introductie op het thema door de jongeren  
                                                           die de Micha-track volgden 
Franciscaans gebed door de gemeente uitgesproken 
Zingen: Opwekking 334 - Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
Bijbellezing: Jesaja 42,1-7 en Matteüs 12,1-8 en 15b-21 
Zingen: Opwekking 705 - Toon mijn liefde 
Verkondiging n.a.v. Jesaja 42,1-7 - ‘Maak jij het verschil?’ 
Zingen: Opwekking 786 - Met hart en handen 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte-aankondiging 
Zingen (staande): Opwekking 378 - Ik wil jou van harte dienen 
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 (0118-436233) 

 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
mailto:predikant@gasthuiskerk.nl
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Opwekking 771 
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 

Opwekking 697 

Al wat ik ben, 
leg ik in uw hand, 
ik geef mijzelf volledig. 
Mijn leven rust 
in de palm van uw hand, 
ik ben van U voor eeuwig. 

Refrein:  
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing, 
bent U alleen. 

 
Zo wandel ik 
heel dicht aan uw zij, 
ook in mijn pijn 
vertroost U mij. 
En ik vertrouw 
op wat U belooft, 
uw woord staat vast 
voor eeuwig. 

 
Jezus, ik geloof in U. ) 
Jezus, ik vertrouw op U. ) 
En de reden dat ik leef, ) 2x 
de reden dat ik zing… ) 
bent U alleen. 

 
Ik aanbid U, ) 
ik aanbid u, Heer. ) 4x 
Ik vertrouw U, ) 
ik vertrouw op U. ) 2x 

Jezus, ik geloof in U. ) 
Jezus, ik vertrouw op U. ) 
En de reden dat ik leef, ) 2x 
de reden dat ik zing… ) 
bent U alleen. 
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Opwekking 334 
1.Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw 
ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt 
ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
 
 

Refrein: 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw 
vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint.

2.Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein: Kom, Jezus kom,---------- 
 

3.Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons 
leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein: Kom, Jezus kom,-------- 

 
Bijbellezing: Jesaja 42 
1    Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen, 
hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde, 
Ik heb hem met mijn geest vervuld. 
Hij zal alle volken het recht doen kennen. 
2 Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 
hij roept niet luidkeels in het openbaar; 
3 het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. 
Het recht zal hij zuiver doen kennen. 
4 Hij zal niet uitdoven en niet breken 
tot hij op aarde het recht heeft gevestigd; 
de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 
 
5  Dit zegt God, de HEER, 
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, 
die de aarde heeft uitgespreid 
met alles wat zij voortbrengt, 
die de mensen op aarde levensadem geeft, 
en levensgeest aan allen die daar verkeren: 
6  In gerechtigheid heb Ik, de HEER, jou geroepen. 
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, 
Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk 
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en maak je tot een licht voor alle volken, 
7 om blinden de ogen te openen, 
om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 
wie in het duister zitten uit de gevangenis. 
 
Matteüs 12 
Jezus en de sabbat 
1   In die tijd liep Jezus op sabbat eens door de korenvelden. Zijn leerlingen 
hadden honger en begonnen aren te plukken en ervan te eten. 2 Toen de 
farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen Hem: ‘Kijk, uw leerlingen doen iets dat op 
sabbat niet mag.’ 3  Hij antwoordde: ‘Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij 
en zijn metgezellen honger hadden, 4  hoe hij het huis van God binnenging en er 
met hen van de toonbroden at, terwijl noch hij noch zijn mannen daarvan mochten 
eten, alleen de priesters? 5 En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters die 
op sabbat in de tempel dienstdoen en zo de sabbat ontwijden, onschuldig 
zijn? 6 Ik zeg u: hier gaat het om iets groters dan de tempel! 7  Als u begrepen had 
wat bedoeld wordt met: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers,” dan zou u geen 
onschuldigen hebben veroordeeld. 8 Want de Mensenzoon is heer over de 
sabbat.’ 
 
15 Grote massa’s mensen volgden Hem, en Hij genas hen allen. 16 Hij verbood 
hun uitdrukkelijk bekend te maken wie Hij was. 17 Zo moest in vervulling gaan wat 
gezegd is door de profeet Jesaja: 
18   ‘Hier is mijn dienaar, Hem heb Ik uitgekozen, 
Hem heb Ik lief, in Hem vind Ik vreugde. 
Ik zal Hem vervullen met mijn Geest, 
Hij zal alle volken het oordeel aanzeggen. 
19 Hij zal niet twisten of schreeuwen, 
op straat wordt zijn stem niet gehoord. 
20 Het geknakte riet breekt Hij niet af 
noch dooft Hij de kwijnende vlam, 
totdat Hij in het oordeel zegeviert. 
21 Op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen.’ 
 
Opwekking 705 
1.Aan de maaltijd wordt het stil’ 
Als de Meester knielen wil, 
En vol liefde als een knecht 
Elk apart de voeten wast 
 
En zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
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Dit is wat de wereld ziet van Mij, 
Als je Mij gaat volgen. 
 
Toon mijn liefde aan de ander, 
Dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief wat er ook gebeurt, 
Dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
 
2. In de wereld wordt het stil, 
Als wij doen wat Jezus wil 
En gaan dienen als een knecht, 
Zoals Hij ons heeft gezegd. 
Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
Dit is wat de wereld ziet van Mij, 
Als je Mij gaat volgen. 
 
Toon mijn liefde aan de ander, 
Dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief wat er ook gebeurt, 
Dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
 
Opwekking 786 

Schepper God, U die alles adem geeft, 
laat mij zien wat waarde heeft voor U. 
Het mooiste lied, of wel duizend, voor mijn Heer? 
U verdient toch zoveel meer? Veel meer! 

Hier ben ik. Hier ben ik. 

Ik leef voor U, met hart en handen, 
om wie alleen is te omarmen. 
Neem het aan als liefdeslied voor U. 

Schepper God, U die alles leven geeft, 
laat mij zien wat waarde heeft voor U. 
God van recht, geef mij een bewogen hart; 
breek het met wat uw hart breekt, o God. 
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Hier ben ik. Hier ben ik. 

Refrein: 
Ik leef voor U, met hart en handen, 
om wie alleen is te omarmen. 
Neem het aan als liefdeslied voor U. 
Laat mijn stem uw woorden spreken, 
om uw liefde uit te delen. 
Neem dat aan als liefdeslied voor U. 

Hier ben ik. Hier ben ik. (3x) 

(Refrein) - - - -  

Opwekking 378 
1.Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 

2.Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 

3.Ik zal Christus' licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 

4.Ik zal blij zijn als jij blij bent 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 

5.Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden 
doorgegeven aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-604946) 


