
LITURGIE 
 

voor de middagdienst op zondag 14 oktober 2018 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. S.B. van der Meulen Ds. S.B. van der Meulen 

Gastgezin: fam. J. Cannegieter Gastgezin fam. J. Cannegieter 

Oppas zaal 2 (0-3)  
Elisabeth Eelsing 
Anka Koerts 
Anita van der Laan 

Oppas zaal 1 (3-6) 
Annie Cannegieter 
Ruben van der Laan 

Oppas zaal 2 (0-3) 
Geeke Wijsbeek 
Grean Jonker 

 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 
 

*** 
Welkom en mededelingen 
 

Voorzang LB 460:1,2,3,4,5 Loof de Koning, heel mijn wezen 
Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 

Looft Hem als uw vaadren deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 

Snel vergaan de mensenkindren 
als de bloemen op het veld. 
God alleen is onverminderd 
steeds dezelfde sterke held! 
Looft de Heer van dood en leven, 
Hem die onze dagen telt. 

Engelen, zingt ja en amen 
met de Koning oog in oog! 
Zon en maan, buigt u tezamen 
en gij sterren hemelhoog! 

Looft uw Schepper, looft uw 
Schepper, 
looft Hem, die het al bewoog! 

 
Stil gebed, Votum, Groet 
 
Zingen Ps.100:1,2,3,4 OB 
Juich aarde, juicht alom de 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 zijne dienst bereid. 

Gaat tot zijn poorten in met lof, 
met lofzang in zijn heilig hof. 
Looft Hem aldaar, met hart en stem; 
prijst zijne naam, verheerlijkt Hem! 

 
Want goedertieren is de HEER; 
zijn goedheid eindigt nimmermeer; 

zijn trouw en waarheid houdt haar 
kracht 
tot in het laatste nageslacht. 

Gebed 
 
Schriftlezing: Psalm 107 
Danklied voor verlossing uit allerlei nood 
 
1 Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. 2 Laten zo 
spreken wie de HEERE verlost heeft, die Hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders, 
3 en die Hij uit de landen bijeengebracht heeft, van het oosten en van het westen, van het 
noorden en van de zee. 4 Er waren er die dwaalden in de woestijn, op een weg door de 
wildernis, een stad om te wonen vonden zij niet. 5 Zij waren hongerig, ja, ook dorstig, hun 
ziel was in hen bezweken. 6 Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, redde 
Hij hen uit hun angsten. 7 Hij leidde hen op een rechte weg, zodat zij naar een stad konden 
gaan om te wonen. 8 Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn 
wonderen voor de mensenkinderen. 9 Want Hij heeft de dorstige  ziel verzadigd en de 
hongerige ziel met het goede vervuld. 10 Er waren er die in duisternis en in de schaduw 
van de dood zaten, gevangen in ellende en ijzer. 11 Want zij waren ongehoorzaam geweest 
aan de woorden van God en hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. 12 Daarom 
vernederde Hij hun hart door moeite, zij struikelden en er was geen helper. 13 Maar toen 
zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, verloste Hij hen uit hun angsten. 14 Hij leidde 
hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en verscheurde hun banden.15 Laten zij 
de HEERE loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen voor de mensenkinderen. 
16 Want Hij heeft de bronzen deuren opengebroken en de ijzeren grendels stukgebroken. 
17 Er waren dwazen die om hun weg vol overtreding  en om hun ongerechtigheden 
gekweld werden. 18 Hun ziel had een afschuw van al het voedsel, zij waren tot aan de 
poorten van de dood gekomen. 19 Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, 
verloste Hij hen uit hun angsten. 20 Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit 
hun grafkuilen. 21 Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen 
voor de mensenkinderen. 22 Laten zij lofoffers brengen en met gejuich van Zijn werken 
vertellen. 23 Er zijn er die met schepen op zee varen  en  handeldrijven  op de grote 
wateren. 24 Zíj zien de werken van de HEERE en Zijn wonderen in de diepte. 25 Wanneer 
Hij spreekt, doet Hij een stormwind opsteken, die haar golven hoog opheft. 26 Ze rijzen op 
naar de hemel, ze dalen neer in de diepe wateren; hun ziel smelt weg van ellende. 27 Zij 
wankelen en waggelen als een dronken man, al hun wijsheid wordt verslonden. 28 Maar 
toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, leidde Hij hen uit hun angsten. 29 Hij 
brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. 30 Dan zijn zij verblijd, omdat de 
wateren gestild zijn en Hij hen naar de haven van hun wens leidde. 31 Laten zij de HEERE 
loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen voor de mensenkinderen. 32 Laten zij 
Hem roemen in de bijeenkomst van het volk en op de zetels van de oudsten Hem loven. 33 
Hij maakt rivieren tot een woestijn, waterbronnen tot dorstig land, 34 vruchtbaar land tot 



een zoutvlakte, vanwege de slechtheid van zijn bewoners. 35 Hij maakt  de woestijn tot 
een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. 36 Daar doet Hij de hongerigen 
verblijven, zij stichten een stad om te wonen. 37 Zij zaaien akkers in en planten 
wijngaarden, die een rijke oogst aan vruchten opbrengen. 38 Hij zegent hen, zodat zij zeer 
talrijk worden, hun vee vermindert Hij niet. 39 Daarna verminderen zij wel en gaan zij 
gebukt onder verdrukking, onheil en verdriet. 40 Hij stort verachting uit over de edelen en 
doet hen dwalen in een woestenij, waar geen weg is. 41 Maar de arme zet  Hij uit de 
ellende in een veilige vesting, Hij maakt de gezinnen talrijk als kudden. 42 De oprechten 
zien het en zijn verblijd, maar  alle ongerechtigheid sluit haar mond. 43 Wie is wijs? Laat hij 
op deze dingen letten, en de goedertierenheid van de HEERE aandachtig opnemen. 

 
Zingen Ps.107:1,2,3,4 NB 
Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houdt dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie, door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis werd heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 
 

Al wie verbijsterd zwierven 
ver buiten heg en steg 
en haast van honger stierven, 
neervallend langs de weg, - 
geen thuis, geen toevluchtsoord 
was hun nabijgekomen, 
had Hij hen niet gehoord 
en bij de hand genomen. 

Zij moeten God aanbidden, 
rondom zijn altaar staan, 
omdat Hij in hun midden 
zijn wonder heeft gedaan: 
maaltijd en lafenis 
meer dan zij durfden dromen; 
de last van hun gemis 
heeft Hij hun afgenomen. 
 

Laat ons nu voor den HERE 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot den vrede. 

Preek Psalm 107:1-3  Gods volk komt samen om Gods goedheid te loven. 
 

I Gevonden door liefde. 
II Geroepen tot lof. 
 
Zingen Ps.107:19,20 NB 
Wie nooddruft heeft, hij hope: 
een herder is de Heer. 
Hij doet de toekomst open, 
hun leven neemt een keer. 
Al wie het goede doet 
zal zien en zich verheugen: 
de waarheid spreekt voorgoed, 
verstommen zal de leugen. 

Wie wijs is, zal den HERE 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot den vrede. 

 



Gebed 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen in de dienst 
 
Kinderlied: U bent die U bent 
Refrein: 
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
Machtiger dan een koning 
of een president. 

U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
U bent de allerbeste, 
U bent die U bent. 

 
U bent de God 
van hemel en aarde, 
de God van het heelal. 
De God die alles weet en ziet, 
ja, U bent overal. 
U bent mijn Vader in de hemel, 
ver weg en toch dichtbij, 
want door uw Heilige Geest 
woont u in mij. 
(refrein) 
 
 
 

U bent de God 
van trouw en van liefde, 
de God die eeuwig leeft. 
De God die zelfs zijn eigen 
Zoon 
voor ons gegeven heeft. 
Dit goede nieuws wil ik 
vertellen, 
ver weg en ook dichtbij. 
En ook al valt dit soms niet 
mee, 
U bent bij mij! 
(refrein) 

 
Zingen Ps.136:1,2,3 NB 
Looft den HEER, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 

Geeft den God der goden eer, 
jubelt voor der heren Heer. 
Hij doet wondren, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 

Looft Hem die de hemel schiep, 
zijn verstand is grondloos diep. 

Hij bereidde zee en land. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Ps.136: 13 NB 
Aan den God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Zegen 


