
 

 
Liturgie voor de middagdienst op zondag 2 december 2018 

In de Christelijke gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Welkom  
 
Zingen: Gezang 172: 1 en 4 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die 't ons heeft voorgedaan. 
 

Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

Persoonlijk gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 95: 1 en 3 
Steekt nu voor God de loftrompet, 
Hem die ons in de vrijheid zet. 
Komt voor zijn aanschijn met verblijden. 
Brengt Hem de dank van al wat leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 
Viert Hem, de koning der getijden. 
 
Komt, werpen wij ons voor den HEER 
die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn weide. 
Want onze God, Hij gaat ons voor, 
Hij trekt met ons de diepte door. 
Zijn hand zal ons als schapen leiden. 
 
Gebed om verlichting met de heilige geest 
 
Schriftlezing: Lucas 15: 11-32 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan. 
 



Zingen: Psalm 100: 1 en 2 
Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 
 
Roept uit met blijdschap: 'God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.' 
 
Tekstlezing: Lucas 15: 32 - (de vader zei tegen de oudste zoon:) wij moesten 
(toch) feestvieren en vrolijk zijn, want je broer hier was dood en is levend 
geworden, hij was verloren en is gevonden! 
 
Zingen: Gezang 50: 1 en 2 
O grote God, o goede Heer, 
ik val voor uwe voeten neer, 
en roepe tot U nacht en dag, 
want zonder U ik niets vermag. 
Verhoor en geef mij mijn begeert' 
door die mij 't bidden heeft geleerd. 
 
Ik ben een schaapken, dat daar is 
verbijsterd in de wildernis; 
ik ben een penning, weggeraakt, 
een zoon, die 't lelijk heeft gemaakt. 
O Vader, zoek mij wederom, 
opdat ik blijv' uw eigendom. 
 
Preek: Gods grootste probleem met ons mensen ... 
 



Zingen: Gezang 20: 1 en 7 
Laat ons nu vrolijk zingen! 
Komt, heft uw liedren aan 
voor Hem, wie alle dingen 
altijd ten dienste staan. 
Ik wil de Heer daarboven 
lofprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, 
die veilig mij bewaart. 
 
Ik arme en geringe, 
hoe zou ik voor uw troon 
U lof en dank toezingen? 
Gij zijt zo groot, zo schoon. 
Maar omdat Gij mijn leven 
duldt voor uw aangezicht, 
mag ik, o Heer, U geven 
de weerglans van uw licht. 
 
Dankzegging en voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk onze vader 
 
Collecte 
 
Na de collecte komen de kinderen van de zondagsschool weer in de kerk. De 
kinderen van de oppasdienst mogen ook opgehaald worden. 
 



Zingen: Ja is ja 
Refrein: 
Ja is ja, nee is nee 
Beloofd, is beloofd 
Jezus wil je helpen 
als jij in Hem gelooft 
Ja is ja, nee is nee 
Beloofd, is beloofd 
Jezus wil je helpen 
als jij in Hem gelooft 
 
Hij is een God van liefde 
Hij houdt heel veel van jou 
Hij zal je nooit verlaten 
want Hij is altijd trouw 
 
Refrein  
 
Ook wij moeten dit leren 
om altijd trouw te zijn 
en doen wat we beloven 
dat geldt voor groot en klein 
 
Refrein 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 89: 7 
Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wand’len voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 
 
Zegen 

 
 


