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

Kerkdienst: 
9.30 uur:  Ds. Bert Renkema 

     Organist: Bastiaan Gunst 

    Lector: Carla van Eijzeren 

    Band: “to Connect” 

Dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd 

• Welkom en Mededelingen 

• Zingen (staande): Psalm 118 vers 9 en 10  

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

• Zingen: Psalm 65: vers 1 en 2 (Bundel ‘Levensliederen’)  

• Gebed om de opening van Gods Woord 

• Kinderen gaan naar de kinderkerk - met de kinderen zingen we: Opwekking 614  

• Bijbellezing: Lukas 5,27-32 

• Zingen: Opwekking 848  

• Verkondiging n.a.v. Lukas 5,27-32 - ‘Aan tafel met Jezus - vreemde genade’ 

• Zingen: Opwekking 810  

• Viering Heilig Avondmaal 

- Opdracht om de maaltijd van de Heer te vieren / Zelfonderzoek en nodiging 

- Zingen: NLB 381 vers 1  

- Lofprijzing aan tafel / Gedachtenis aan Christus 

- Zingen: NLB 381 vers 3  

- Instelling van het Heilig Avondmaal 

- Zingen: NLB 381 vers 4  

- Gebed om de Heilige Geest 

- Zingen: NLB 381 vers 5  

- Gemeenschap van brood en wijn 

- Zingen: NLB 381 vers 6  

- Lofprijzing, dankgebed en voorbeden 

• Collecte-aankondiging 

• Zingen: NLB 863 vers 1, 3, 5 en 6  

• 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 118 vers 9 en 10 
 
9 Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's Heren naam. 
Wij zeegnen u uit 's Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 
 

10 De Heer is God, zijn gunst verheugde 
ons oog en hart met vrolijk licht. 
Nu worde 't offer onzer vreugde 
op zijn altaren aangericht. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
o God, U roemen wijd en zijd. 
Laat aller lof ten hemel rijzen: 
Gods liefde duurt in eeuwigheid. 

Psalm 65: vers 1 en 2 (Bundel ‘Levensliederen’) 
 
1. Wij zingen met verstild verlangen: 
God, die aan Sion hecht, 
u zult van ons de dank ontvangen 
die u is toegezegd. 
U hoort wat mensen aan u vragen, 
bij u komt al wat leeft. 
Zelf kan ik al mijn schuld niet dragen 
dank dat u ons vergeeft. 
 

2. Gelukkig wie u wilt onthalen, 
verwelkomt in uw huis. 
De heiligheid daar doet ons stralen, 
de goedheid bij u thuis. 
U antwoord machtig en rechtvaardig, 
u redt ons, neemt ons mee. 
U bent de hoop van heel de aarde 
en van de verste zee. 

Opwekking 614 
 
Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 
met een kruis op zijn rug 
en een doornenkroon. 
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: 
'Kruisig Hem!' Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, 
als de Koning der Joden wordt Hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als Hij roept: 'Het is volbracht'. 
 

Refrein: 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 

U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 

In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is nu weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
(Refrein) 
 

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. 
Refrein: 2x 

 

Lukas 5,27-32 
 

Jezus bij Levi 
 
27Daarna vertrok Hij en zag bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei 
tegen hem: ‘Volg Mij!’ 28Levi stond op, liet alles achter en volgde Hem. 29Hij richtte 
in zijn huis een groot feestmaal voor Hem aan, waarbij een groot aantal tollenaars en 
anderen samen met Jezus aanlagen. 30De farizeeën en hun Schriftgeleerden zeiden 
morrend tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?’ 
31Maar Jezus antwoordde: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar 
zieken wel; 32Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot inkeer op te roepen, maar 
zondaars.’ 
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Opwekking 848 
 
Kom als je moe bent, 
kom als je dorst hebt,  
kom naar de bron 
die nooit droog zal staan.  
Drink van het water, 
kom en dorst niet meer. 
 

Kom, alle zondaars,  
kom, vind genade,  
kom aan de tafel,  
Hij stelt niet teleur. 
Proef van zijn goedheid,  
vind wat je altijd al zocht. 

Refrein 1: 
Want alzo lief had God deze wereld 
dat Hij zijn Zoon aan ons heeft gegeven,  
en ieder die dat gelooft 
zal eeuwig leven. 
Breng al je falen,  
breng je verslaving, 
leg alles neer  
aan de voet van het kruis. 
Jezus wacht daar op jou  
met open armen . 
 

Refrein 2: 
Want alzo lief had God deze wereld 
dat Hij zijn Zoon aan ons heeft gegeven,  
en ieder die dat gelooft 
zal eeuwig leven. 
De helse macht 
voor altijd verslagen.  
Wij zijn gered, 
de schuld is gedragen.  
Want God had ons,  
God had ons zo lief . 

Prijs God,  ) 
prijs God,  ) 
zijn zegen rust op ons. )  
Prijs Hem,  ) 2x 
prijs Hem,  ) 
zijn liefde is zo groot.) 
 
Refrein 3: 
Want alzo lief had God deze wereld )  
dat Hij zijn Zoon aan ons heeft gegeven,) 2x  
en ieder die dat gelooft 
zal eeuwig leven. 
 
De helse macht 
voor altijd verslagen.  
Wij zijn gered, 
de schuld is gedragen.  
Want God had ons,  
God had ons zo lief. 

Breng al je falen,  
breng je verslaving,  
kom, leg ze neer 
aan de voet van het kruis.  
Jezus wacht daar. 
God heeft ons zo lief. 

 
 
Opwekking 810 
 
Onze God roept ons aan tafel 
om te vieren, te gedenken, 
om te proeven van zijn goedheid,  
wat de smaak van redding is. 
 

Onze God is onze gastheer. 
Hij heet al zijn kinderen welkom,  
om te proeven van genade, 
Hij die zelf de maaltijd is. 

Refrein: 
Wij breken nu het brood,  
we drinken van de wijn,  
totdat de dag er is 
dat we bij Hem zijn . 

Wij leven door zijn dood,  
genezen door zijn pijn,  
verlangend naar de dag  
dat we bij Hem zijn . 
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Samen denken aan zijn sterven.  
Samen delen in zijn lijden. 

Opdat wij nooit zullen vergeten,  
wat de prijs van vrijheid is. 

 
(Refrein 2x) 
 
Tot aan de dag dat U weer komt )  
zullen wij gedenken,  ) 
zullen wij U danken,  ) 4x 
Jezus.    ) 
 
NLB 381 vs 1, 3, 4, 5 en 6 
 
1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
  wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
  verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
  maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 
   
3 Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, 
  voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 
  zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt 
  en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament. 
 
4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 
  waar is de bron waaruit ik drinken moet? 
  Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 
  voed mij en drenk mij met uw brood en wijn. 
 
5 Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood 
  en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, 
  hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 
  berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij. 
 
6 U wil ik danken, grote Levensvorst; 
  Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
  Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
  in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 
 
 
 
NLB 863 vers 1, 3, 5 en 6 
 
1 Nu laat ons God de Here 
  dankzeggen en Hem eren, 
  want goed zijn alle dingen 
  die wij van Hem ontvingen. 
 

3 Een arts is ons gegeven 
  die zelve is het leven: 
  Christus, voor ons gestorven, 
  heeft ons het heil verworven. 

 
5 Wij bidden U, Algoede: 
  wil altijd ons behoeden; 
  de kleinen en de groten, 
  houd ze in uw hart besloten. 
   

6 Bewaar ons in uw waarheid, 
  geef ons op aarde vrijheid, 
  met alle mensen samen 
  uw rijk, Heer, te beamen. 

 
 


