
 
Liturgie op zondag 7 april 2019 

 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 
 
 

Dienst georganiseerd door catechisanten 
 

Thema: Geloof, Hoop en Liefde 
Voorganger: Dominee Op ’t Hof 

m.m.v.: ‘The Ambassadors’  
 

Collecte voor stichting ‘Open Doors’ 
 

 
 

 
  



 

Welkom en mededelingen door Marit 
 
Zingen: Opwekking 771 
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting 
met U 
en wij verlangen met heel ons hart naar 
meer van U. 
Wat geweldig dat U hier bent! 
Heer, ons loflied is uw troon. 
Heel ons wezen is alleen op U gericht. 
Voor de troon van uw genade 
mogen wij als kinderen zijn, 
daarom vieren wij het leven in uw licht! 
(refrein) 

Wij zijn gekomen voor een ontmoeting 
met U 
en wij verlangen met heel ons hart naar 
meer van U. 
Wat geweldig dat U hier bent! 
Heer, ons loflied is uw troon. 
Heel ons wezen is alleen op U gericht. 
Voor de troon van uw genade 
mogen wij als kinderen zijn, 
daarom vieren wij het leven in uw licht! 
(refrein 2x) 

 
Refrein: 
Heer, wij zingen en aanbidden 
om uw goedheid en uw trouw. 
Onze dank en onze liefde zijn voor U. 
En er is geen andere reden 
waarom wij hier samen zijn. 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U 
 
Oh oh oh oh oh ohoh  
(refrein 2x) 
 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U! 
 
Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Openingstekst: Kolossenzen 1: 3-5a door Lieke 
 
Zingen: Psalm 150 – Looft God, looft Hem overal 
Loof God, looft Hem overal. 
Loof de Schepper van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 

Loof God met bazuin geklank. 
Geef Hem eer, bewijs Hem dank. 
Loof Hem met de harp en luit. 
Loof hem op de trom en fluit. 
Loof Hem op de blijde snaren! 

 



 

Refrein: 
Loof de Heer 
Loof de Heer 
Loof de Heer elk moet Hem eren 

Loof de Heer 
Loof de Heer 
Loof de Heer elk moet Hem eren 

 
Al wat geest en adem heeft, 
Looft de Heer die eeuwig leeft. 
Loof Hem op het schel metaal, 
Van de vrolijke cimbaal 
Loof de Heer elk moet Hem eren  
(refrein 2x) 
 
Gebed om de Heilige Geest door Leonie 
 
Schriftlezing: 1 Johannes 4: 9-16 door Thijs 
Schriftlezing: Lukas 10: 30-37 door Lieke 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan. 
 
Zingen: Opwekking 167 
Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan 
Want de geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze heer 
Samen zingen en getuigen 
Samen leven tot zijn eer 
 

Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis 
’t werk van god is niet te keren 
Omdat hij er over waakt 
En de geest doorbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer de weg is open 
Naar de Vader naar elkaar 
Jezus Christus, triomfator,  
mijn verlosser, middelaar 
 

Vader met geheven handen 
Breng ik u mijn dank en eer 
Het is uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer 

Verkondiging: Geloof 
 



 

Zingen: Opwekking 801 - Het leven in mij 
Mijn hart gelooft, 
mijn mond belijdt 
dat Jezus leeft, 
en leeft in mij. 
Ik houd mij vast aan Hem 
met alles wat ik ben, 
mijn hoop is in zijn naam alleen. 
 

Mijn hart gelooft, 
mijn mond belijdt 
dat Jezus leeft, 
en leeft in mij. 
Ik houd mij vast aan Hem 
met alles wat ik ben, 
mijn hoop is in zijn naam alleen. 

Refrein: 
Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven, 
het vuur in mij. 
Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven in mij. 
 

Mijn hart gelooft, 
mijn mond belijdt: 
waar ik ook ben, 
daar is Hij bij. 
God toont zijn koninkrijk. 
Ik draag zijn heerlijkheid 
door zijn aanwezigheid in mij. 
(refrein 3x)

 
Verkondiging: Hoop 
 
Zingen: Opwekking 669  
Heer van de eeuwigheid 
laat ons uw glorie zien. 
Heer over hemel en aard, 
God van Israël. 
 

Kom in uw wijsheid en macht, 
vol van uw glorie en kracht. 
Hoor naar de roep van ons hart, 
toon uw heerlijkheid. 

En ieder zal U zien 
die komt in majesteit. 
  
Refrein: 
Adonai, Adonai, 
dan buigt elke knie 
voor de hoogste Heer. 
Adonai, Adonai, 
dan juicht elke tong: 
U alleen bent Heer! 
Adonai. 
  

Zie Jeruzalem wacht, 
heft haar lofzang omhoog, 
alle poorten zien uit 
naar de dag dat U komt. 
  
En hoor hoe Sion zingt: 
gezegend Hij die komt. 
(refrein)  



 

U bent Heer over al wat leeft, 
U bent Heer over al wat leeft… 
U bent Heer over al wat leeft, 
U bent Heer over al wat leeft… 
  
En hoor hoe Sion zingt: 
gezegend Hij die komt. 
(refrein)  
 
Verkondiging: Liefde 
 
Zingen: Opwekking 488 – De kracht van uw liefde 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
(refrein) 

Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
(refrein 2x)  

 
Refrein: 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
  
Dankgebed door Lieke en Thijs 
 
Inzameling van de gaven bestemd voor stichting ‘Open Doors’  
Door Aad-Jan, Jesse, Noah en Wietze. 
 
Tijdens de collecte spelen enkele catechisanten een muziekstuk. 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst 
en komen de kinderen van de zondagsschool weer in de kerk. 



 

Kinderlied: Oke4Kids - Kom aan boord 
Voor de zieken - voor de armen 
Voor de mensen met verdriet 
Voor het kind dat blijft proberen 
Maar toch denkt: het lukt me niet 
Voor de zwerver die moet zwerven 
En geen plek heeft waar hij hoort 
Is er altijd nog die Ene en die roept:  
kom maar aan boord! 
(refrein) 

Voor het meisje dat blijft denken 
Alles gaat bij mij steeds mis 
Voor de jongen die al vaker 
Uit de boot gevallen is 
Voor het kindje dat nog nooit 
Van trouw of liefde heeft gehoord 
Is er altijd nog die Ene en die roept:  
kom maar aan boord! 
(refrein 2x) 

 
Refrein: 
Kom aan boord 
Ook voor jou is er een plekje 
Waar je hoort 
Laat de hoop niet langer varen 

Kom aan boord 
Sta niet doelloos aan de kant 
Want er is een hart vol liefde 
Pak die uitgestoken hand 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Opwekking 767 - Familie 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 
Zegen 
 
In de ontmoetingshal is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van een kopje 
koffie of thee. 

 
*** 

 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


