
LITURGIE 
 

voor de middagdienst op zondag 3 februari 2019 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Br. B. Koerts St. R. de Jong 

Gastgezin: fam. W. Cannegieter Gastgezin fam. W. Cannegieter 

Oppasdienst (0-3) 
Geeke Wijsbeek 
Anka Koerts 
Leonie Cannegieter 

Oppasdienst (3-6) 
Annie Cannegieter 
Marijke Cannegieter 

Oppasdienst (0-4) 
Janna Meijer 
Yvonne Cannegieter 

 
  



Welkom en mededelingen  
 

Zingen: Psalm 100: 1, 2 en 4 OB
Juich, aarde, juicht alom den HEER; 
Dient God met blijdschap, geeft  
Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 

De HEER is God; erkent, dat Hij 
ons heeft gemaakt - en geenszins wij  
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 

Want goedertieren is de HEER; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 
 

Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
 

Zingen: Psalm 92: 2 en 8 NB 
Gezegend zal Hij wezen 
die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep 
waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, 
met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend 
de grote naam des HEREN. 
 

Zij zullen vruchten dragen 
voor 's HEREN heiligdom 
tot in hun ouderdom, 
tot in hun grijze dagen. 
Welsprekend is hun leven: 
God is hun heil, hun rots! 
Ik loof de daden Gods, 
zijn recht is hoog verheven. 

Gebed om de Heilige Geest 
 

Schriftlezing: Lucas 5: 27-32 
 
De roeping van Levi 
27 En hierna ging Hij weg, en Hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in 
het tolhuis zitten en Hij zei tegen hem: Volg Mij! 28 En hij stond op, liet alles 
achter en volgde Hem. 29 En Levi bereidde voor Hem een grote maaltijd in zijn 
huis en er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hen 
aanlagen. 30 En hun schriftgeleerden en de Farizeeën morden tegen Zijn 
discipelen en zeiden: Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? 
31 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen 
dokter nodig, maar wie ziek zijn. 32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot 
bekering te roepen, maar zondaars. 
 

Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan. 
 

 
 



Zingen: Psalm 25: 2 en 4 OB 
HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
 

's HEEREN goedheid kent geen palen; 
God is recht, dus zal Hij door 
Onderwijzing hen, die dwalen, 
Brengen in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
In het effen recht des HEEREN. 
Wie Hem need'rig valt te voet, 
Zal van Hem zijn wegen leren. 

Verkondiging 
 

Zingen: Psalm 17: 2 en 7 NB
Gehoorzaam aan uw heilig woord, 
blijf ik gedurig op uw wegen; 
ik mijd, o Heer, wie onrecht plegen, 
zo ga ik zonder struiklen voort. 
Ik roep U aan, Heer hoog verheven, 
want Gij verhoort, Gij antwoordt 
mij, 
wees mij genegen en nabij, 
Gij zult mij immers niet begeven? 

O blij vooruitzicht dat mij streelt, 
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen, 
U in gerechtigheid aanschouwen, 
verzadigd met uw goddlijk beeld. 
 
 
 
 

 

Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 

Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst 
en komen de kinderen van de zondagsschool weer in de kerk. 
 

Kinderlied: Een rivier vol van vrede
Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn 
hart. (2x) 
 

Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
in mijn hart. (2x) 

Ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
in mijn hart. (2x) 
 

Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
in mijn hart. (2x) 

 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 18: 9 en 15 NB 
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. 
 
Ik loof U, HEER, ik loof uw zegeningen, 
onder de volken zal ik psalmen zingen. 
De HEER heeft mij gered uit elk gevaar. 
Hoe groot, hoe onuitspreeklijk wonderbaar! 
Hij die zijn koning met zijn glorie kroonde, 
zijn grote trouw aan zijn gezalfde toonde, 
zal door de tijden met ons verder gaan, 
met David en zijn huis nu en voortaan. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 89: 7 NB 
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 wandlen voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 
 
Zegenbede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


