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ZONDAG 19 maart 2023 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 16.30 u ds. Rob van der Toorn 
                     organist: Bastiaan Gunst 
                     lector: Dick de Lange 

 
De enige Zoon, die zelf God is 
 
Welkom en mededelingen 
ZINGEN: Psalm 72: 7 
Stilte om tot God te naderen 
Groet van God - belijdenis van vertrouwen 
ZINGEN: De Nieuwe Psalmberijming 110 
Gebed bij de opening van de Schriften 
Schriftlezing: Johannes 1, 1 - 18 en Hebreeën 1, 1 - 4 
ZINGEN: Gezang 150 
Verkondiging n.a.v. Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 10 
ZINGEN: Gezang 476: 1, 2 en 3 
Dankgebed en voorbede 
ZINGEN: Gezang 476: 4 en 5 
Inzameling van gaven 
Geloofsbelijdenis – Nicea-Constantinopel 
ZINGEN: Psalm 72: 6 
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 (0118-436233) 

 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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Psalm 72: 7 
 
7. Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Isrel leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull' de tijd. 

Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 

 

De Nieuwe Psalmberijming 110 
  
1. De HEER heeft tot mijn heer zijn woord gesproken:  
‘Neem hier uw plaats in, aan mijn rechterhand!  
Regeer tot Ik uw vijand heb gebroken.  
Die wordt de steun waar u uw voet op plant.’  
  
2. ‘U krijgt de scepter van de HEER om krachtig  
te heersen over wie uw wil weerstaat.  
Uw jonge volk staat klaar en het is prachtig:  
het schittert als de dauw bij dageraad.’  
  
3. Voor eens en altijd heeft de HEER gezworen:  
‘Ik stel u, koning, ook als priester aan.  
Bij Melchisedeks orde zult u horen.  
Zo zult u Mij voorgoed ten dienste staan.’  
  
4. De HEER komt voor u op: zijn ongenoegen  
laat dode heersers achter op het veld.  
Hij bukt zich bij een beek na al zijn zwoegen;  
Hij drinkt en heft zijn hoofd op als een held.  
 

Schriftlezing: Johannes 1,1-18 
 
Het Woord is mens geworden 
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 
Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets 
ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht 
voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet 
in haar macht gekregen. 6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij 
heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat 
iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te 
getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld 
kwam. 10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch 
kende de wereld Hem niet. 11 Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van 
Hem waren hebben Hem niet ontvangen. 12 Wie Hem wel ontvingen en in zijn 
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naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 
13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de 
wil van een man, maar uit God. 14 Het Woord is mens geworden en heeft in ons 
midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid 
gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15 Van Hem getuigde 
Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan 
ik, want Hij was er vóór mij!”’ 16 Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw 
genade ontvangen: 17 de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn 
met Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige 
Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen. 
 

en Hebreeën 1,1-4 
 
De Zoon verheven boven de engelen 
1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de 
voorouders gesproken door de profeten; 2 nu, aan het einde van de tijd, heeft Hij 
tot ons gesproken door zijn Zoon, die Hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles 
wat bestaat, en door wie Hij het heelal geschapen heeft. 3 Hij straalt Gods luister 
uit, Hij is zijn evenbeeld, met zijn machtig woord draagt Hij alles wat bestaat. Hij 
heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan 
de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, 4 ver verheven boven de engelen 
omdat Hij een eerbiedwaardiger naam geërfd heeft dan zij.  
 

Gezang 150 
 
1. In den beginne was het woord, 
op aarde is zijn stem gehoord 
die spreken wil tot elk geslacht, 
Hij werd geboren in de nacht. 

 
2. Hij werd geboren in de nacht 
die al het licht heeft voortgebracht, 
aan zon en maan zijn teugel legt, 
Hij is de Heer, Hij werd een knecht. 

 
3. Hij is de Heer, Hij werd een knecht, 
op Hem wordt alle last gelegd, 
Hij woont temidden van het kwaad, 
Hij troont in onze lage staat. 

 
4. Hij troont in onze lage staat 
waar al wat leeft verloren gaat, 
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,  
dit licht dat zoveel luister schiep. 

 
5. Dit licht dat in het duister sliep 
is God die ons bij name riep, 
Hij roept totdat Hij wordt gehoord, 
in den beginne was het woord. 
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Gezang 476: 1, 2 en 3 
 
1. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 
God uit God en Licht uit Licht; 
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen 
spelend voor Gods aangezicht; 
engel Gods uit Isrels oude dagen, 
Zoon van 's Vaders eeuwig 
welbehagen, 
dienaar van Gods hoog bevel, 
kind der maagd, Immanuel! 

 
2. Lam van God, in eeuwigheid te 
prijzen, 
die voor 's werelds zonden boet, 
uw gekruisigd vlees is waarlijk spijze, 
waarlijk drank uw heilig bloed. 
Uit een duister, vreeslijk boven mate, 
riept Gij tot Hem die U had verlaten, 
maar uw stem breekt door de nacht: 
Vader, wereld, 't is volbracht. 

 
3. Meester, Heer, uw graf kon U niet 
houden: 
heerlijk zijt Gij opgestaan. 
Die U als verrezene aanschouwden 
baden U verwonderd aan. 

 
Op de berg hebt Gij bevel gegeven, 
en van de aarde zegenend verheven 
zondt Gij op het Pinksterfeest 
als in storm en vuur uw Geest. 

 

Gezang 476: 4 en 5 
 
4. Mensenzoon tussen de kandelaren, 
Wortel Davids, Morgenster, 
blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 
roep haar van nabij en ver. 
Laat de luchters branden van uw 
klaarheid, 
maak uw kerk tot pijler van uw 
waarheid, 
schuilplaats in de wildernis, 
huis waarin uw vrede is. 

 
5. Levensvorst, U loven de geslachten, 
en tot uw verborgen tijd 
blijft de bruid uw wederkomst 
verwachten, 
't einde van haar bange strijd. 
Houd haar waakzaam; doe haar, 't 
hoofd geheven, 
uit die hoge heilsverwachting leven, 
tot zij op de jongste dag, 
met U triumferen mag. 

 

Psalm 72: 6 
 
6. Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 

 
 

 


