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ZONDAG 4 december 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 16.30 u: ds. Bert Renkema 
                     organist: Bastiaan Gunst 
                     lector: Ineke Paardekooper 
 
                     medewerking van de band  “To Connect”  

tweede adventszondag 
______________________________________________________ 
 
Welkom en Mededelingen 
  Zingen (staande): Gezang 120 vers 1, 3 en 4 
We richten ons naar God (staande) 
  Zingen: Opwekking 735 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
Bijbellezing: Handelingen 16,16-34 
  Zingen: Opwekking 695 
Verkondiging n.a.v. Handelingen 16,25 –“ Gevangen of vrij?” 
  Zingen: Gezang 20 vers 1, 4 en 5 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte-aankondiging 
  Zingen: Psalm 138 vers 1 en 2 
Geloofsbelijdenis 
  Zingen (staande): Psalm 138 vers 3 en 4 
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. 
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Gezang 120 
1 Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
  Wie is het, die hier binnen rijdt? 
  Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
  en Heiland vol barmhartigheid! 
  Hij geeft de wereld 't leven weer. 
  Juicht blijde, zingt uw God ter eer, 
  looft Hem, die sterk van daad 
  de deuren binnen gaat. 
 

3 Gezegend was het land, de stad, 
  waar deze Koning binnentrad. 
  Gezegend 't hart, dat openstaat 
  en Hem als Koning binnenlaat. 
  De Zonne der gerechtigheid 
  verblindde niet door majesteit; 
  maar wat in duister sliep, 
  ontwaakte, toen Hij riep. 
 

4 Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
  Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
  De palmen van uw eerbied spreidt 
  de weg langs, die uw Koning rijdt. 

  Hij komt tot u met troost en vreê 
  en brengt u heil en liefde mee. 
  Geprezen zij de Heer, 
  Hij geeft u 't leven weer! 

 
Opwekking 735 

Refrein (2x): 
Wie vertrouwen op de Heer, 

zijn als de berg Sion 
die niet wankelt, 

maar voor altijd blijft . 
 
Wie vertrouwen op de Heer, 
zijn als de berg Sion 
die niet wankelt, 
maar voor altijd blijft. 
 

Dus Israël, richt je op de Heer 
en verwacht het goede van Hem. 
Leg je lasten en je noden 
voor de koning neer 
en leer maar vertrouwen op zijn stem.  

(Refrein) 
Er is dan nog strijd en geweld 
en de vijanden vallen steeds aan. 
Maar wie eenvoudig zijn 
vertrouwen op de Here stelt 
die zal in de overwinning staan. 
(Refrein) 
 

Bridge : 
Als een huis dat op de rots staat, 
zo onwankelbaar, 
zo beschermt Hij heel ons 
leven tegen elk gevaar. 
(Refrein 2x) 

Bijbellezing Handelingen 16 
6 Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, 
kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo 
de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel 
geld voor haar eigenaars. 17  Terwijl ze achter Paulus en ons aan liep, 
schreeuwde ze aan één stuk door: ‘Deze mensen zijn dienaren van de 
allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden!’ 18  Dat ging 
verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, draaide 
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hij zich om en zei tegen de geest: ‘Ik beveel je in de naam van Jezus 
Christus: verlaat haar!’ En op datzelfde moment ging de geest uit haar 
weg. 
19   Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt 
waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het 
marktplein, 20  waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuurders. Ze 
zeiden: ‘Deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn 
Joden, 21 die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet 
mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen.’ 22 Ook de 
verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de 
stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven 
hen met stokslagen te straffen. 23 Nadat ze een groot aantal slagen 
hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de 
gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te 
bewaken. 24 Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste 
kerker en sloot hun voeten in het blok. 
25  Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze 
lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar 
hen. 26 Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de 
gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij 
iedereen schoten de boeien los. 27 De gevangenbewaarder schrok wakker, 
en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis openstonden, trok hij zijn 
zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen 
ontsnapt waren. 28 Maar Paulus riep hem luidkeels toe: ‘Doe uzelf niets 
aan, we zijn immers nog allemaal hier!’ 29 De bewaarder vroeg om een 
fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de 
grond. 30  Hij bracht hen naar buiten en vroeg: ‘Heren, wat moet ik doen 
om gered te worden?’ 31 Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u 
zult gered worden, u en uw huisgenoten.’ 32 En ze verkondigden de 
boodschap van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem 
woonde. 33  Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en 
maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn 
huisgenoten gedoopt. 34 Hij bracht hen naar zijn woning en zette hun daar 
een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon 
verheugd dat zij nu in God geloofden. 
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Opwekking 695 
Verberg mij nu 
onder uw vleugels Heer. 
Houd mij vast 
in uw sterke hand. 
 

Refrein: 
Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm. 
Vader, U bent sterker dan de vloed. 
Dan word ik stil; U bent mijn God . 

Vind rust mijn ziel 
in God alleen. 
Ken zijn kracht, 
vertrouw Hem en wees stil. 

 
(Refrein 2x) 
Dan word ik stil; U bent mijn God. 
 

 
Gezang 20 
1 Laat ons nu vrolijk zingen! 
  Komt, heft uw liedren aan 
  voor Hem, wie alle dingen 
  altijd ten dienste staan. 
  Ik wil de Heer daarboven 
  lofprijzen hier op aard, 
  ja, Hem van harte loven, 
  die veilig mij bewaart. 
 

4 Hij is de Heer, de trouwe, 
  die niemand onrecht doet. 
  Wie maar aan Hem zich houden, 
  die geeft Hij alle goed. 
  Moet iemand onrecht lijden, 
  de Heer staat aan zijn kant. 
  Hij doet te allen tijde 
  aan elk zijn woord gestand. 

5 Op duizenderlei wijze 
  redt Hij ons van de dood. 
  Hij geeft ons drank en spijze 
  in schaarste en in nood. 

  En als wij zijn gevangen, 
  te middernacht zendt Hij 
  ons liederen en gezangen 
  en maakt ons eindlijk vrij. 

Psalm 138 
1 U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel / ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd / ik U mijn beden. 
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, / ik zal U prij-zen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen. 
 

2 Ten dage dat ik riep hebt Gij 
gehoord naar mij / en kracht gegeven. 
Als ik welhaast ten offer viel, 
hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven. 
Al wat op aarde macht bezit, 
eenmaal aanbidt / het U, o He-re! 
Als Gij hun 't woord van uw verbond 
met eigen mond / hebt willen lere

3 Dan zingen zij, in God verblijd, 
aan Hem gewijd, / van 's Heren wegen. 
Groot is des Heren heerlijkheid, 
zijn majesteit / ten top gestegen. 
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, 
op hen het oog / die needrig knie-len. 
Maar ziet van ver met gramschap aan 
de eigenwaan / van trotse zielen. 

4 Als, ik omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven. 
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand / zal redding geven. 
De Heer is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk / voor mij volein-den. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o Levensbron, / wil bijstand vinden. 

 


