
Liturgie op zondag 31 maart 2019 
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

 
 

 
  



 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen: Psalm 89: 1 en 7 NB 
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 
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. 
 
Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Liedboek 288: 1, 2 en 5 
Eens komt de grote zomer 
waarin zich 't hart verblijdt. 
God zal op aarde komen 
met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde 
wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren 
in heel zijn kreatuur. 
 

Geen woord kan het bereiken, 
het is aan niets gelijk, 
met niets te vergelijken 
dat schone koninkrijk. 
Als God zich openbaren 
zal op de jongste dag 
dan zullen wij ervaren 
wat Hij met ons vermag. 

Ja, Hij zal ons geleiden 
in 't schone paradijs, 
het bruiloftsmaal bereiden 
zijn grote naam ten prijs. 
De liefde die wij zingen, 
zo schoon, zo ongekend, 
zal uit de bron ontspringen 
van God ons middelpunt. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 



Schriftlezing: Openbaring 19:1-10 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan. 
 
Zingen: Liedboek 477 
Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 

Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

Verkondiging 
 
Zingen: Schriftberijming 36 
De lof, de heerlijkheid, de kracht 
worde voor eeuwig toegebracht 
de Heere God Almachtig! 
Het koningschap heeft Hij aanvaard 
over de hemel en de aard, 
rechtvaardig en waarachtig. 
Halleluja! 
Laat ons blijde 
't loflied wijden 
aan de Heere, 
juichen onze God ter ere! 
 
 

Nu kan de bruiloft van het Lam, 
waar heel de schepping naar 
verlangt, 
de goede tijd, beginnen. 
Zijn Bruid maakt zich voor Hem 
gereed: 
zij mag zich tooien met een kleed 
van smetteloos fijn linnen. 
Halleluja! 
Heilge daden 
zijn als draden 
saamgeweven, 
tot een feestkleed haar gegeven. 

 
Welzalig wie genodigd zijn 
tot deze bruiloft, dit festijn, 
wie reine kleren dragen. 
Hun loflied, dat het Lam begroet, 
klinkt als het daavren van de vloed, 
als zware donderslagen. 

Halleluja! 
De Gerechte 
zal zijn knechten 
niet beschamen: 
wat God spreekt is amen. Amen. 



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. 
 
Zingen: Psalm 98: 3 en 4  NB 
Laat heel de aard' een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des HEREN wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de HEER heeft onder ons zijn woning, 
de HEER die bij ons intocht houdt. 
 
Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Liedboek 255 
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heilge Geest, de Trooster, 
de Drieeenge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieeenge in zijn troon! 
 

Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 

Ere zij de Heer der englen, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 
 

Halleluja, lof, aanbidding 
brengen englen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

Zegen 

 


