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ZONDAG 5 maart 2023 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 16.30 u ds. Bert Renkema  
                     organist: Bastiaan Gunst 
                     lector: Dick de Lange 

 
Welkom en Mededelingen 
Zingen (staande): DNP 100 
We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God (staande) 
Zingen: Gezang 451 vers 2 en 3 (Liedboek voor de Kerken) 
Gebed om de opening van Gods Woord 
Bijbellezing: Lukas 23,35-43 
Zingen: DNP 22 vers 3 en 5 
Verkondiging n.a.v. Lukas 23,43 - Laatste woorden (2) 
Zingen: NLB 578 vers 1, 2, 4 en 6 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte-aankondiging 
Geloofsbelijdenis / zingen: 

Zingen: NLB 302 vers 1 
Apostolische Geloofsbelijdenis art 1 
Zingen: NLB 302 vers 2 
Apostolische Geloofsbelijdenis art 2-7 
Zingen: NLB 302 vers 3 
Apostolische Geloofsbelijdenis art 8-12 
Zingen: NLB 302 vers 4 

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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De Nieuwe Psalmberijming: Psalm 100 
 

1. Juich, heel de aarde, voor de HEER.  
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.  
Zing opgewekt met hart en stem.  
Kom met een vrolijk lied bij Hem.  
 

2. Stem met ons in: ‘Ja, God is Hij!  
Hij maakte ons, zijn volk zijn wij,  
zijn kudde die Hij zorgzaam weidt.  
Hij is de herder die ons leidt.’ 

3. Trek jubelend zijn poorten door,  
zijn voorhof in en zing in koor.  
De HEER is goed en Hij verbindt  
zijn naam aan ons van kind op kind. 
 

Gezang 451 vers 2 en 3 (Liedboek voor de Kerken) 
 

2. Alzo lief had God de wereld, 
dat Hij zijn geliefde Zoon 
voor de afgevallen wereld 
overgaf aan smaad en hoon. 
Ja, toen wij nog zondaars waren, 
schonk de Vader ons genâ, 
leed de Zoon op Golgotha, 
stierf voor ons, die zondaars waren: 
God is liefd', o englenstem, 
mensentong verheerlijkt Hem! 

 

3. Dat heet weergalooz' ontferming, 
dat genade, rijk en vrij! 
God schenkt redding en bescherming, 
aan verloornen, ook aan mij. 
Ja, wanneer mijn onvermogen, 
en mijn diep bederf mij smart, 
toont mij 't godlijk Vaderhart 
zijn verlossend mededogen: 
God is liefd', o englenstem, 
mensentong, verheerlijkt Hem! 

 

Bijbellezing: Lukas 23,35-43 
 
35 Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden Hem en zeiden: ‘Anderen heeft 
Hij gered; laat Hij nu zichzelf redden als Hij de messias van God is, zijn 
uitverkorene!’ 36 Ook de soldaten dreven de spot met Hem, ze gingen voor Hem 
staan en boden Hem water met azijn aan, 37 terwijl ze zeiden: ‘Als Je de koning 
van de Joden bent, red jezelf dan!’ 38 Boven Hem was een opschrift aangebracht: 
‘Dit is de koning van de Joden’. 39 Een van de gekruisigde misdadigers zei 
spottend tegen Hem: ‘Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ 40 
Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag 
voor God nu je dezelfde straf ondergaat? 41 Wij worden terecht gestraft: het is ons 
verdiende loon. Maar die man heeft niets verkeerds gedaan.’ 42 En hij zei: ‘Jezus, 
denk aan mij wanneer U in uw koninkrijk komt.’ 43 Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker 
je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.’ 
 

De Nieuwe Psalmberijming: Psalm 22 vers 3 en 5 
 

3. De mensen kijken op mijn lijden neer.  
Ze grijnzen: ‘Richt je nu maar op de HEER.  
Hij mag je graag, Hij helpt je vast een keer    uit de ellende.’  
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Van jongs af aan wist ik dat U mij kende.  
Vanaf de moederschoot zag U mijn noden;  
sindsdien heeft U mij zorgzaamheid geboden.    Grijp nu ook in.  
 

5. Als wrede honden drijven ze mij voort.  
Mijn handen en mijn voeten zijn doorboord.  
Ze spelen om mijn kleren – ongehoord.     Ik hang te schande.  
Grijp in, HEER, red mij uit hun leeuwentanden.  
Verhoor mij toch, ik smeek U haast te maken.  
HEER, laat hun stierenhorens mij niet raken.    Antwoord alsnog. 
 

NLB 578 vers 1, 2, 4 en 6 
 

1. O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
waaraan de Prins der glorie stierf; 
ik wil om U zijn zonder trots, 
ik acht verlies wat ik verwierf. 

 

2. Bewaar mij dat ik roemen zou 
dan in mijns Heren Christi dood. 
Al wat ik anders noemen zou 
is niets bij dit mysterie groot. 

 

4. Het rode bloed, zijn koningskleed 
bedekt het schandelijke kruis, 
dat wordt door alles wat Hij leed 
de levensboom van 't paradijs. 
 

6. De aarde zelf is veel te klein 
voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 

Geloofsbelijdenis / zingen: 
Zingen: NLB 302 vers 1 
 

1. God in de hoog' alleen zij eer 
en dank voor zijn genade, 
daarom, dat nu en nimmermeer 
ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 
Hij heeft de vrede weergebracht; 
de strijd heeft thans een einde. 
 

Apostolische Geloofsbelijdenis art 1 
Zingen: NLB 302 vers 2 
 

2. U, Vader, U aanbidden wij, 
wij zingen U ter ere; 
onwrikbaar staat uw heerschappij, 
voorgoed zult Gij regeren. 
Gij hebt onmetelijke macht, 
uw wil wordt onverwijld volbracht. 
Die Heer is onze koning. 
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Apostolische Geloofsbelijdenis art 2-7 
Zingen: NLB 302 vers 3 
 
3. O Jezus, die de Christus zijt, 
des Vaders Eengeboren, 
Gij hebt ons van de toorn bevrijd 
en redt wie was verloren. 
Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 
verhoor ons roepen uit de nacht, 
erbarm U over allen. 
 

Apostolische Geloofsbelijdenis art 8-12 
Zingen: NLB 302 vers 4 
 
4. O Heilge Geest, ons hoogste goed, 
ten Trooster ons gegeven, 
heb dank dat Gij ons delen doet 
in Jezus' dood en leven. 
Beveilig ons in alle nood, 
blijf ons nabij in angst en dood, 
op U steunt ons vertrouwen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden 
doorgegeven 

aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-17 47 88 46) 


