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WOENSDAG 30 november 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

Dankdag 
 

Kerkdienst: 
19.30 uur: Ds. Bert Renkema 

Organist: Annette van der Stel - 

Mondeel 

      Lector: Sjoerd Sijnstra 

      m.m.v. Band ‘To-Connect’ 

Welkom en Mededelingen 

Zingen: Psalm 122 vers 1 en 3 

We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God 

Zingen: Opwekking 654 

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 

Cantorij Kruiskerk zingt: GB 220 

Bijbellezing: Habakuk 3 

Zingen: Psalm 18 vers 9 en 10 

Verkondiging n.a.v. Habakuk 3,17-18 

Zingen: NLB 910 vers 1, 2 en 4 

Dankgebeden en voorbeden 

Inleidende woorden 

Zingen: ELB 331 - Prijs de Heer, mijn ziel – (2x) Gebeden (1) 

Zingen: ELB 331 - Prijs de Heer, mijn ziel – (1x) Gebeden (2) 

Zingen: ELB 331 - Prijs de Heer, mijn ziel – (1x) Gebeden (3) 

Zingen: ELB 331 - Prijs de Heer, mijn ziel – (1x) Voorbeden,  

stil gebed en Onze Vader 

Zingen: ELB 331 - Prijs de Heer, mijn ziel – (2x) 

Collecte-aankondiging 

Zingen: ‘Jezus’ liefde voor mij’ (Sela) 

Geloofsbelijdenis 

Zingen: NLB 248 vers 1, 2 en 3 

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 (0118-436 233)  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 122 vers 1 en 3 
 
1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: ”Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij!” 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 
 
3. Bidt heil toe aan dit Vredesoord; 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om 's Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 
 

Opwekking 654 
 
Dank U voor deze nieuwe dag 
die ik van U ontvangen mag, 
Heer wat een zegen, 
elke dag opnieuw. 
U geeft uw liefde telkens weer  
en uw genade keer op keer, 
iedere morgen, elke dag opnieuw. 
 
U geeft mij vrede 
die de wereld niet geeft,  
U geeft mij blijdschap  
door uw Heilige Geest. 
 
Refrein: 
Ja, de blijdschap die U mij geeft, 
is meer dan de vreugde 
die de wereld heeft.  
Als de zon schijnt 
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en in de donkere nacht;  
de vreugde van U 
is mijn kracht, 
de vreugde van U 
is mijn kracht. 
 
Nehemia 8:10, Psalm 118:24, Johannes 14:27 Tekst & muziek: Marcel Zimmer © 2001 Celmar Music 

 
Cantorij Kruiskerk zingt: GB 220 
Geniet Gods gave (Dankdag) 
 
1. Geniet Gods gave, eet en drink 
vind vreugde bij uw maaltijd: 
plezier van werk is zijn geschenk, 
wat God doet blijft voor altijd. 
De Heer voorziet zo wijs en goed, 
geen mens weet wat de toekomst doet. 
 
2. Daarom, geniet de goede dag 
die Hij bekleedt met bladgoud. 
Aanvaard de dag van tegenslag, 
dank God die steeds u vasthoudt. 
De Heer voorziet zo wijs en goed, 
geen mens weet wat de toekomst doet. 
 
3. Ons dagelijks werk is telkens weer 
gedragen in zijn liefde. 
Ontregelt God ons plan, Hij leert 
ons opzien in de diepte. 
De Heer voorziet zo wijs en goed, 
geen mens weet wat de toekomst doet. 
 
4. Men doet niets af, men voegt niets toe 
aan al Gods grote daden, 
Het is voor eeuwig wat Hij doet, 
al is het ons een raadsel. 
Vrees God, Hij houdt de mensen klein 
om vol ontzag voor Hem te zijn. 
 
tekst Ria Borkent (geb. 1950), bij Prediker 3 en 7, melodie Dirk Zwart (geb. 1962) 

 

Bijbellezing: Habakuk 3 
 
1 Een gebed van de profeet Habakuk. Als een klaaglied. 
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2 HEER, ik heb uw aankondiging gehoord. 
Voor wat U gaat doen, HEER, heb ik ontzag. 
Breng het in deze tijd tot stand, 
maak het in deze tijd bekend, 
maar toon in het tumult uw mededogen. 
3 God komt uit Teman, 
de Heilige komt uit de bergen van Paran. sela 
Zijn glorie straalt aan de hemel, 
de aarde is vol van zijn roem. 
4 Schittering is er als zonlicht, 
stralen komen uit zijn hand, 
waarin zijn kracht verborgen is. 
5 Voor Hem uit gaat de pest, 
de koorts volgt Hem op de voet. 
6 Hij staat en doet de aarde beven, 
Hij kijkt en de volken springen op. 
De aloude bergen worden verbrijzeld, 
de eeuwige heuvels zinken ineen, 
Hij gaat rond zoals in vroeger tijden. 
7 Ik zie hoe de tenten van Kusan zuchten onder het onheil, 
hoe de tentdoeken van Midjan klapperen. 
8 HEER, is uw woede tegen rivieren, 
is tegen de rivieren uw woede ontbrand, 
en uw toorn tegen de zee, 
dat U uitrijdt met uw paarden, 
uw wagens naar de overwinning stuurt? 
9 U haalt uw boog tevoorschijn, 
op uw bevel zoeven de pijlen, sela 
met stromen van water splijt U de aarde. 
10 De bergen zien U en beven van angst, 
een stortvloed van water kolkt voorbij. 
De diepte verheft haar stem, 
ze heft haar handen omhoog. 
11 Nu uw pijlen flitsen en lichten, 
nu uw lans schittert en bliksemt, 
trekken zon en maan zich terug. 
12 Grimmig schrijdt U voort over de aarde, 
volken vertrapt U in toorn. 
13 Om uw eigen volk te redden trekt U uit, 
U komt tot redding van uw gezalfde. 
Het dak van de wetteloze slaat U stuk, 
U legt de fundamenten bloot tot de laatste steen. sela 
14 Met zijn eigen pijlen 
doorboort U de aanvoerder van de krijgers. 
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Zij stormen aan om mij te breken, 
het doet ze plezier om in het geniep 
een arme stakker te verslinden. 
15 U rijdt over de zee met uw paarden, 
door het schuim van grote wateren. 
16 Ik hoorde dit alles en ik beefde vanbinnen, 
ik vernam het en mijn lippen trilden. 
Mijn botten werden aangevreten, 
ik stond te trillen op mijn benen, 
wachtend op de dag van onheil, 
die komt voor het volk dat ons aanviel. 
17 Al zal de vijgenboom niet bloeien, 
al zal de wijnstok niets voortbrengen, 
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, 
al zal er geen koren op de akkers staan, 
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn 
en geen rund meer binnen de omheining – 
18 toch zal ik juichen voor de HEER, 
jubelen voor de God die mij redt. 
19 God, de HEER, is mijn kracht, 
Hij maakt mijn voeten snel als hinden, 
Hij laat mij over toppen van bergen gaan. 
 
Voor de koorleider. Bij snarenspel. 
 

Psalm 18 vers 9 en 10 
 
9. Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, 
zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde. 
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, 
voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid. 
Want wie is God, dan deze onze HERE? 
Wie is de rots die alles kan trotseren? 
Alleen die God die mij met kracht omgordt, 
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. 
 
10. Hij maakt mijn voeten licht als die der hinden 
en doet ze op de steilt' een steunpunt vinden. 
Hij is mijn oefenmeester van omhoog, 
door Hem geschoold span ik de koopren boog. 
Omdat Gij mij het schild uws heils wilt reiken, 
zal ik door U gesteund voor niemand wijken. 
Als Gij U tot mij wendt en mij geleidt 
word ik een held geharnast in de strijd. 
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NLB 910 vers 1, 2 en 4 
 
1. Soms groet een licht van vreugde 
de christen als hij zingt: 
de Heer is 't die met vleugels 
van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons 't goede doen, 
Hij geeft na donkre regen 
een mild en klaar seizoen. 
 
2. Goddank, wij overdenken 
't geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, 
dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen 
begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen, 
wat hij ook brengen mag. 
 
4. Al zal geen wijnstok dragen, 
geen vijgeboom zijn vrucht, 
al ligt het veld te klagen 
onder een lege lucht, 
God doet zijn hand toch open, 
zijn lof krijgt stem in mij. 
Daar ik op Hem mag hopen, 
ben ik alleen maar blij. 
 

ELB 331 - Prijs de Heer, mijn ziel 
 
Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil’ge Naam . ) 
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.    ) 2x    Gebeden (1) 
 
Prijs de Heer, mijn ziel – (1x)    Gebeden (2) 
Prijs de Heer, mijn ziel – (1x)    Gebeden (3) 
Prijs de Heer, mijn ziel – (1x)    Voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Prijs de Heer, mijn ziel – (2x) 
 

 ‘Jezus’ liefde voor mij’ (Sela) 
  
Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard, 
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die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
wat mij rust en vrede geeft. 
  
Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 
  
Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest. 
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij: 
dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: 
uw genade is mij genoeg. 
 
Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen. 
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen. 
U heeft mij de liefde verklaard, 
die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering waard: 
U bent alles waar ik voor leef! 
 

Tekst: Hans Maat. Muziek: Kinga Bán. © 2013 Stichting Sela Music  

 

NLB 248 vers 1, 2 en 3 
 
1. De dag, door uwe gunst ontvangen, 
is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die 't licht en 't duister maakt. 
 
2. Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 
 
3. Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 
 


