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ZONDAG 12 februari 2023 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

 

Kerkdienst: 
 
16.30 uur:  Ds. Bert Renkema 

     Lector: Niek Abrahamse 

     Band: To Connect 

 

Welkom en Mededelingen 

Zingen (staande): Opwekking 815 - Vul dit huis met uw glorie 

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

Zingen: Opwekking 847 - Onze schuilplaats is God 

Gebed om de opening van Gods Woord 

Bijbellezing: Handelingen 16, 16 - 34 

Zingen: Opwekking 807 - God van licht 

Verkondiging n.a.v. Handelingen 16, 25 - Gevangen of vrij? 

Zingen: Psalm Project 68 - God van ons heil 

Dankgebed en voorbeden 

Collecte-aankondiging 

Zingen: Mijn Herder (Sela) 

Geloofsbelijdenis 

Zingen: Opwekking 798 - Houd vol 

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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Opwekking 815 - Vul dit huis met uw glorie 
 

Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw aanwezigheid. 
 

Want alles is door U  
en alles is tot U, 
openbaar aan ons uw heerlijkheid . 
 

Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, breng hulde, geef Hem eer. 
 
Jesaja 6:3, Romeinen 11:36, Tekst & muziek: Jafeth Bekx (InSalvation) © 2017 lntegrity Music (adm. Capito/CMGPublishing.com) / Integrity Music UK (adm. 

songs@integritymusic.com) / lntegrity Music Benelux (adm. Smallstonemediasongs.com) 

 

Opwekking 847 - Onze schuilplaats is God 
 

Er is hoop die groter dan de dood is, 
er is leven, sterker dan het sterven. 
Er is licht dat niemand ooit kan doven, 
er is liefde die nooit teleur zal stellen . 
 

Er is vrede, ver voorbij de onrust, 
er is blijdschap, dieper dan de tranen. 
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte, 
er is trouw die ons niet zal verlaten. 
Onze hulp en onze verwachting is in U, 
voor eeuwig. 
 

Refrein 1: 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 

Er is troost die sterker dan de pijn is, 
er is vreugde, groter dan ons lijden. 
Er is antwoord, midden in de twijfel, 
overwinning, dwars door al ons strijden. 
Onze hulp en onze verwachting is in U, 
voor eeuwig . 
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Refrein 2: 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
 een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen, 
en alle tranen voor altijd zal drogen, 
is het uw Geest die ons helpt te geloven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 

Onze hulp en onze verwachting is in U. (3x) 
Voor eeuwig . 
 

(Refrein 2) 
 

Psalm 62:6-9, Psalm 91, Johannes 10:28, Tekst & muziek: Matthijn Buwalda / Kees Kraayenaord © Thankyou Music / Adm. by Small Stone Media 

 

Bijbellezing: Handelingen 16, 16-34 
 
16 Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, 
kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo 
de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel 
geld voor haar eigenaars. 17 Terwijl ze achter Paulus en ons aan liep, 
schreeuwde ze aan één stuk door: ‘Deze mensen zijn dienaren van de 
allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden!’ 18 Dat ging 
verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, draaide 
hij zich om en zei tegen de geest: ‘Ik beveel je in de naam van Jezus 
Christus: verlaat haar!’ En op datzelfde moment ging de geest uit haar 
weg. 19 Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt 
waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het 
marktplein, 20 waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuurders. Ze 
zeiden: ‘Deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden, 21 

die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen 
instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen.’ 22 Ook de 
verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de 
stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven 
hen met stokslagen te straffen. 23 Nadat ze een groot aantal slagen hadden 
gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de 
gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. 24 

Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot 
hun voeten in het blok. 25 Om middernacht waren Paulus en Silas aan het 
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bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen 
luisterden aandachtig naar hen. 26 Plotseling deed zich een hevige 
aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle 
deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. 27 De 
gevangenbewaarder schrok wakker, en toen hij zag dat de deuren van de 
gevangenis openstonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, 
want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. 28 Maar Paulus riep hem 
luidkeels toe: ‘Doe uzelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier!’ 29 De 
bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor 
Paulus en Silas op de grond. 30 Hij bracht hen naar buiten en vroeg: ‘Heren, 
wat moet ik doen om gered te worden?’ 31 Ze antwoordden: ‘Geloof in de 
Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’ 32 En ze 
verkondigden de boodschap van de Heer aan hem en aan iedereen die bij 
hem woonde. 33 Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en 
maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn 
huisgenoten gedoopt. 34 Hij bracht hen naar zijn woning en zette hun daar 
een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon 
verheugd dat zij nu in God geloofden. 
 

Opwekking 807 - God van licht 
 

In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee. 
 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
In mijn vragen houdt uw Woord stand.  
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee. 
 

Refrein: 
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker  
veilig naar de kust, 
waar U woont. (4x) 
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Storm en golven vrees ik niet.  
In de morgen zing ik mijn lied.  
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee. 
 

(Refrein)  
 
Bridge 4x: 

U schijnt feller dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
 

God van licht , wees mijn gids.  
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker  
veilig naar de kust. 
 

(Refrein) 
 
Genesis 1: 3-5, Psalm 27:1, 1 Johannes 1:5, Oorspr. titel: My lighthouse tekst & muziek: Rend Collective Ned. tekst: Harold ten Cate © 2013 Thankyou Music / 

Small Stone Media 

 

Psalm Project 68 - God van ons heil 
 

1.Loof God de heer met diep ontzag 
Hij overlaadt ons dag aan dag 
Met al zijn gunstbewijzen 
Met al zijn gunstbewijzen. 
 

2.Die God is onze zaligheid 
Ie zou die hoogste majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen 
Dan niet met eerbied prijzen 
 

3.Die God is ons een God van heil 
Hij schenkt uit goedheid zonder peil 
Ons eeuwig zalig leven. 
Hij kan en wil en zal in nood 
 

Zelfs bij het naad’ren van de dood. 
Volkomen uitkomst geven 
Volkomen uitkomst geven 
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Mijn Herder (Sela) 
 

De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij omringt mij met zijn liefde. 
De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 
 

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne. 
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis. 
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
 

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden. 
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan. 
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
 

Al gaat mijn weg door een donker dal; 
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats 
waar ik eeuwig thuis zal zijn. 
 

Tekst en muziek: Anneke van Dijk-Quist. © 2013 Stichting Sela Music 

 

Opwekking 798 - Houd vol 
 

Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 
 

Houd vol, houd vol,  
Hij laat niet los. 
 

Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.  
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.  
 
Houd vol, houd vol... 
 

Refrein: 
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God is voor ons, God is naast ons,  
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt,  
want Hij laat ons nooit alleen. 
 

En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,  
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij  
mogen staan. 
 

Houd vol, houd vol...  
 

(Refrein) 
 
2 Timotheüs 4: 7-8, Hebreeën 12: 1-2, Tekst: Kees Kraayenoord / Matthijn Buwalda, Muziek: Tim Hughes / Kees Kraayenoord / Matthijn Buwalda © 2015 Thankyou 

Music / Small Stone Media / Matthijn Buwalda 
 

 
 

 
 

Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden 
doorgegeven aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-17 47 88 46) 
 

 


