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ZONDAG 15 januari 2023 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kerkdienst: 
16.30 uur:  Ds. Bert Renkema 

      Lector: Joke Corbijn 

     Band: “to Connect” 

Dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd 

• Welkom en Mededelingen 

• Zingen (staande): Psalm 84 (Sela) 

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

• Zingen als: ‘Vreugde van mijn hart’ (Sela) 

• Viering Heilig Avondmaal 

- Enkele woorden bij de viering van het Heilig Avondmaal 

- Gebed om de Heilige Geest 

- Nodiging aan tafel 

- Zingen: ‘Aan uw tafel’ (Sela) 

- Gemeenschap van brood en wijn 

- Zingen: ‘Zo lief had God de Vader ons’ (Sela) 

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

• Bijbellezing: Jakobus 2,14-26 

• Zingen: Opwekking 281 

• Verkondiging n.a.v. Jakobus 2,14-26 - ‘Geloven werkt’ - 

GemeenteGroeiGroepenpreek 

• Zingen: Opwekking 769 

• Dankgebed en voorbeden 

• Collecte-aankondiging 

• Zingen (staande): Opwekking 710 

• 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 84 (Sela) 
 
1 Wat hou ik van uw huis, 
HEER van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen 
naar de binnenpleinen van de HEER. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw  
om de levende God. 
 

2 Een vogel is er thuis, 
HEER van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans  
om te zingen voor U. 

3 Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, naar God 
die verschijnt in zijn heilige stad. 

4 Ach hoor en kijk naar mij, 
HEER van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dichtbij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 

 
5 De HEER beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 

aan mensen, eerlijk onderweg. 
HEER van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 

 

‘Vreugde van mijn hart’ (Sela) 

 

1 Ziet U mijn rusteloze hart 
Dat naar U vraagt, op antwoord wacht 
Luister o Heer, waar moet ik heen 
Ik heb U nodig, U alleen 
 

2 Geef mij het levend water, Heer 
Mijn bron staat droog, ik heb niets meer 
Houd mij met beide handen vast 
En troost mijn rusteloze hart 

3 Jezus, laat Uw aanwezigheid 
Mijn diepste vreugde zijn 
U die mij naar het water leidt 
Een bron in de woestijn 
 

Refrein: Vrede vervult mijn hart 
Liefde stroomt bij mij binnen 
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer 
U, de vreugde van mijn hart 

Water dat opwelt uit een bron 
De plaats waar ik U tegenkom 
Water dat sprankelt en dat leeft 
Het nieuwe leven door de Geest 
 

Jezus, laat Uw aanwezigheid 
Mijn diepste vreugde zijn 
U die mij naar het water leidt 
Een bron in de woestijn

‘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 
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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 

‘Zo lief had God de Vader ons’ (Sela) 

 
1 Zo lief had God de Vader ons, 
dat Hij zijn eigen Zoon zond 
tot heil van ons gebroken hart, 
omdat Hij ons zo kostbaar vond. 
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; 
toch is het Jezus' bloed dat ons 
weer dicht in zijn nabijheid bracht. 
 

2 O zie de mens daar aan het kruis, 
met al mijn schuld beladen; 
beschaamd hoor ik mijn eigen stem 
Hem loochenen en smaden. 
Het was mijn zonde die Hij droeg, 
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!'; 
zijn laatste adem bracht mij hoop, 
zijn sterven werd mijn levenskracht. 

3 Ik roem niet meer in eigen kracht, 
in gaven, in wat wijsheid is; 
ik roem alleen nog in de Heer, 
zijn dood en zijn verrijzenis. 

Hoe zou ik delen in zijn loon, 
de zege die Hij heeft behaald? 
Maar dit weet ik met heel mijn hart: 
zijn offer heeft mijn schuld betaald.

 
Jakobus 2,14-26 

14Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij 
handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? 15Als een broeder of 
zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, 16en een van u zegt dan: 
‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de 
eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 17Zo is het ook met geloof: als het 
zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. 18Maar iemand zou kunnen zeggen: ‘De 
een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder 
daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. 19U gelooft dat God de enige is? 
Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen. 20Dwaas, 
wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? 21Werd onze voorvader 
Abraham niet rechtvaardig verklaard om wat hij deed toen hij zijn zoon Isaak op het 
altaar wilde offeren? 22U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en 
hoe het geloof ten volle verwezenlijkt wordt in daden. 23Zo ging in vervulling wat de 
Schrift zegt: ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als rechtvaardigheid 
toegerekend.’ Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. 24U ziet dus dat iemand 
rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof. 25Werd 
niet ook Rachab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de 
verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? 26Zoals het lichaam 
dood is zonder geest, zo is ook geloof zonder daden dood. 
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Opwekking 281 
 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U

. 
Opwekking 769 
 
Kom, vestig uw gezag; 
wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer 
zien. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 

Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin: 
gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom! 

 
Refrein: 
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 
Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 
 

Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus' liefde en zijn kracht. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, doe uw werk door ons. 

 (Refrein 2x) 
 
Opwekking 710 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij 
verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waar in U zelf steeds mooier wordt voor 
mij. 
 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde 
geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
Vader, maak ons tot een zegen 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 


