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ZONDAG 13 november 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

 

Kerkdienst: 
 
16.30 uur: Ds. A.G.M. Weststrate, Kapelle- 

Biezelinge 

       Organist: Peter Geldof jr. 

      Lector: Bep van Herk 

      m.m.v. Band ‘To-Connect’ 

Welkom en mededelingen 

Zingen:            Psalm  97: 1, Groot Koning 

Ontsteken Paaskaars 

Stil gebed, votum en groet 

Zingen:            Psalm  89: 9, Oudtijds hebt Gij 

Gebed 

Schriftlezing:           Psalm 45: 1-10 (NBV) 

Zingen:             DNP  45: 1, Met dit gedicht 

Verkondiging:         Aanbidding in drie bedrijven 

1) Strijder 

2) Koning 

3) Bruidegom 

Preektekst: Psalm  45: 4-10 

Zingen:            Opwekking  832, Jezus Overwinnaar 

Dankgebed  

Zingen:            Opwekking  520: 1, 3 en 4, Wees mijn verlangen 

Geloofsbelijdenis  

Zingen:            Opwekking  354: 1 en 3, Glorie aan God 

Zegen 

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 97: 1, Groot Koning 

 

1. Groot Koning is de Heer. 

Volken, bewijst Hem eer, 

breek uit in jubel, aarde, 

nu Hij de macht aanvaardde. 

De landen wijd en zijd 

zijn in zijn naam verblijd. 

Op recht en op gericht 

heeft Hij zijn troon gesticht. 

in de verborgenheid. 

 

 

Psalm 89: 9, Oudtijds hebt Gij 

 

9. Oudtijds hebt Gij, o Heer, uw hoge plan ontvouwd, 

aan mensen naar uw hart uw woorden toevertrouwd: 

Met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik omgeven 

de koninklijke held, uit al het volk verheven, 

David mijn trouwe knecht, dien Ik heb uitverkoren, 

dien Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren. 

 

Schriftlezing:           Psalm 45: 1-10 (NBV21) 

 
1 Voor de koorleider. Op de wijs van De lelies. Van de Korachieten, een kunstig 

lied. Een liefdeslied. 
2 In mijn hart wellen de juiste woorden op, mijn gedicht spreek ik uit voor de 

koning, mijn tong is de pen van een vaardige schrijver. 3 U bent de mooiste van 

alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen – God heeft u voor altijd gezegend. 
4 Gord uw zwaard aan de heup, o held, het teken van uw majesteit en glorie. 5 

Treed op in uw glorie en trek ten strijde voor waarheid, deemoed en recht. 

Laat uw hand geduchte daden verrichten. 6 Uw pijlen zijn gescherpt en treffen de 

vijanden van de koning in het hart. Volken vallen dood voor u neer. 7 Uw troon is 

voor eeuwig en altijd, o god, de scepter van het recht is uw koningsscepter, 8 u 

hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd 

met vreugdeolie, als geen van uw gelijken. 9 Uw gewaden geuren naar mirre, aloë 

en kaneel, muziek die u verblijdt klinkt uit ivoren paleizen, 10 juwelen sieren de 

dochters van koningen, rechts van u staat de koningin, getooid met goud uit Ofir. 

 

De Nieuwe Psalmberijming 45: 1, Met dit gedicht 

 

1. Met dit gedicht wil ik de koning loven;  

de woorden springen in mijn hart naar boven.  
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Ik zing ze uit; mijn tong is als een pen  

waarmee ik soepel aan het schrijven ben.  

O koning, als wij naar uw schoonheid kijken  

is er geen mens met u te vergelijken.  

Genade spreekt uit alles wat u zegt;  

wij zien dat God zijn zegen op u legt.          

 

Opwekking 832, Jezus Overwinnaar 

 

Waar U verschijnt wordt alles nieuw, 

want U bevrijdt en geeft leven. 

Elke storm verstilt door de klank van 

Uw stem 

Alles buigt voor Koning Jezus 

 

 

U bent de held die voor ons strijdt. 

U baant de weg van overwinning. 

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt 

neer. 

Naam boven alle namen, Hoogste 

Heer. 

Refrein: 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 

Uw troon staat onwankelbaar. 

Ongeëvenaarde kracht 

ligt in Uw grote naam, 

Jezus, Overwinnaar 

 

De duisternis licht op door U. 

De duivel is door U verslagen. 

Dood waar is je macht, 

waar is je prikkel gebleven? 

Jezus leeft en ik zal leven! 

 

 

De schepping knielt in diepst ontzag. 

De hemel juicht voor onze Koning. 

En de machten van de hel 

weten wie er regeert, 

Naam boven alle namen, Hoogste 

Heer

(Refrein 2x) 

 

Naam boven alle namen (10x) 

 

(Refrein) 

 

Ongeëvenaarde kracht 

ligt in Uw grote naam, 

Jezus Overwinnaar. 

(U bent) Jezus Overwinnaar. 

(U bent) Jezus Overwinnaar. 

 
Tekst en muziek: Kees Kraayenoord / Eline Bakker / Reyer van Drongelen ©2019 Thankyou Music / Integrity Music Europe 
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Opwekking 520: 1, 3 en 4, Wees mijn verlangen 

 

1. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 

leer mij U kennen in vreugde en smart. 

Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 

wakend of slapend, vervuld van uw licht. 

 

3. Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 

maak mij tot machtige daden bereid. 

Wees als een burcht, als een toren van kracht, 

wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 

 

4. Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 

bij U te wonen is al wat ik wens, 

met als beloning dat ik op U lijk; 

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
 

Oorspronkelijke titel: Be Thou my vision Tekst & muziek: M.E. Byrne & E.H. Hull. Ned. tekst: Elly Zuiderveld-Nieman. © 1996 Kingsway's Thankyou Music / 

Universal Songs. 

 

Opwekking 354: 1 en 3, Glorie aan God 
 

Glorie aan God.  (4x) 

 

1. Lof zij de Heer, 

Hem komt toe alle eer. 

Hij's het Lam dat regeert 

tot in eeuwigheid. 

Zijn woord is macht, 

heeft ons vrijheid gebracht. 

Wij aanbidden, 

wij knielen voor Jezus. 

Groot is zijn troon, 

eeuwig zijn kroon. 

Overwinnaar zal Hij zijn, 

over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, 

weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

 

Glorie aan God. (4x) 

 

3. Heersen met Hem 

op de troon en zijn stem, 

spreekt van liefde, 

vervult ons met glorie. 

Heilig en vrij alle tranen voorbij. 

Eeuwig vreugde voor God, 

lof, aanbidding: 

waardig het Lam, waardig het Lam! 

Overwinnaar zal Hij zijn, 

over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, 

weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

 

Glorie aan God. (4x) 

 
© 1988 Restoration Music/Lifestyle Music Universal Songs Tekst & muziek: Mark Williams Ned. tekst: Jan Visser 


