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ZONDAG 6 november2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Dankzegging Heilig Avondmaal, 

 
Kerkdienst: 

 
16.30 uur:  Ds. Bert Renkema 

      Organist: Bastiaan Gunst 

     Lector: Keesjan de Bruijne 

     Band: “to Connect” 

• Welkom en Mededelingen 

• Zingen (staande): Psalm 98 vers 3 en 4  

• We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God (staande) 

• Zingen (staande): ‘Apostolische Geloofsbelijdenis’  

• Viering Heilig Avondmaal 

- Enkele woorden bij de viering van het Heilig Avondmaal 

- Gebed om de Heilige Geest 

- Nodiging aan tafel 

- Zingen: NLB 385  

- Gemeenschap van brood en wijn 

- Zingen: ‘Aan uw tafel’ (Sela)  

- Lofprijzing, dankzegging en gebed om de opening van Gods Woord 

• Bijbellezing: 1 Koningen 19,1-8 en 2 Korinthe 12,2-10 

• Zingen: Opwekking 790  

• Verkondiging n.a.v. 2 Korinthe 12,9a - ‘Ziekte en Genezing, deel 3 (slot)’ 

• Zingen: Psalm 73 vers 9 en 10  

• Dankgebed en voorbeden 

• Collecte-aankondiging 

• Zingen (staande): NLB 263 vers 1 en 3  

• 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 (0118-436 233)  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
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Psalm 98 vers 3 en 4 
 
3 Laat heel de aard' een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 

 
4 Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 
‘Apostolische Geloofsbelijdenis’ 
 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemesl en der aarde. 
En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; 
die ontvangen is van de Heil’ge Geest, geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle. Ten derden dage wederom opgestaan van de doden; Opgevaren 
ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; Vanwaar Hij komen zal 
om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een 
heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; Vergeving der zonden; 
wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen 3x 
 
NLB 385 
 
1. De tafel van samen, de tafel is gedekt.  
 Wij mogen komen eten  
 en niemand wordt vergeten.  
 De tafel van samen, de tafel is gedekt.  
 ’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.  
 
2. Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood. 
 Dit brood houdt ons in leven,  
 door God is het gegeven.  
 Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.  
 en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.  
 
3. De tafel van samen, de tafel van het goed,  
 daar wordt de wijn geschonken  
 en mondjesmaat gedronken.  
 De tafel van samen, de tafel van het goed,  
 daar vinden wij vrede, in overvloed.  
 
4. Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.  
 Hier durven wij te dromen  
 dat alles goed zal komen.  
 Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest  
 in naam van de Vader, de Zoon en de Geest. 
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‘Aan uw tafel’ (Sela)  

 

1.U nodigt mij aan tafel 
Om dicht bij U te zijn 
Te proeven van het leven 
Dat U deelt door brood en wijn 
U leidt mij in de stilte 
Ik volg U met ontzag 
Een plaats van rust waar ik U ontmoeten 
mag 

2.U ziet mijn hart en leven 
De onrust die verwardt 
Mijn onbesproken vragen 
Die er leven in mijn hart 
U kent al mijn gedachten 
Verbergen kan niet meer 
In vertrouwen leg ik alles voor U neer 

 
3.De beker in Uw handen 
Neem ik vol liefde aan 
Uit handen die verwond zijn 
Waarin de tekens staan 
Geen woorden meer van oordeel 
Genade onverdiend 
Die aan tafel wordt geproefd en wordt 
gezien 
 

4.U deelt met mij de maaltijd 
Reikt mij verzoening aan 
Uw liefde is nog groter 
Dan de schuld die is voldaan 
U toont mij Uw genade 
Die werkzaam is in mij: 
Door de kracht van Uw genade ben ik 
vrij 

Bijbellezing: 1 Koningen 19,1-8 

 
Elia op de Horeb 
1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had 
gebracht. 2 Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: ‘De goden mogen 
met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.’ 3 
Elia werd bang  en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet 
hij zijn knecht achter 4  en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder 
een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. 
Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ 5 Hij viel onder de 
bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Sta op en eet 
wat.’ 6 Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes 
gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de 
struik liggen. 7 Maar de engel van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: 
‘Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.’ 8  Elia stond op, en toen hij had 
gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten 
door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. 
 

2 Korinthe 12,2-10 

2Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd 
weggevoerd – in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. 
3Maar ik weet dat deze man – in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat 
weet God alleen – 4werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die 
geen mens kan en mag uitspreken. 5 Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mijzelf 
betreft zal ik me slechts laten voorstaan op mijn zwakheden. 6En zelfs al zou ik hoog van 
mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. 
Maar ik zie ervan af, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en 
ziet, 7niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te 
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verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word 
gekweld door een engel van Satan. 8Ik heb de Heer driemaal gesmeekt ervoor te zorgen 
dat hij bij me wegging. 9Zijn antwoord was: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn 
kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is.’ Dus laat ik me veel liever 
voorstaan op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. 10Daarom 
schep ik vreugde in mijn zwakheden, in beledigingen, nood, vervolging en ellende die ik 
onderga omwille van Christus. In mijn zwakheid ben ik sterk. 
 
Opwekking 790 
 
1.God is mijn Herder, die mij weidt 
In groene velden vind ik rust 
Hij gaat mij voor naar stille wateren 
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel 
 

Refrein: Heer, ik vertrouw op U alleen 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Want Uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 

2.Hij leidt mijn voeten in het spoor 
Van recht en waarheid, tot Zijn eer 
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker 
vol 
Een feestmaal staat voor mij klaar 
 
Refrein: Heer ik vertrouw… 

3.Al moet ik door een donker dal 
Ook dan vrees ik de boze niet 
Want U bent bij mij en Uw stok en staf 
Vertroosten mij steeds opnieuw 
 
Refrein: Heer ik vertrouw…2x 

 
Psalm 73 vers 9 en 10 
 
9 Nu blijf ik bij U voor altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 

10 Wien heb ik in den hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wien ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 

NLB 263 vers 1 en 3 
 
1.'Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 
de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 
 
2.Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij'. 


