
 

 

       Liturgie 
 

         voor de dienst op  
         zondagmorgen 19 september ‘21 

 
 
Voorganger: ds. M. Oppenhuizen 
Christelijke Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 
 

 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen (staande): Gezang 21: 1 en 4 
Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Haleluja! Haleluja! 
 
Moment  van stil gebed (staande) 
Woord van verwachting 
Groet namens God  
 
Zingen: Psalm 8: 1 t/m 6 (NPB) 
(A) HEER, onze Heer, uw naam is groot 
en machtig. 
Alles wat U geschapen hebt is prachtig. 
U maakt uw glorie wereldwijd bekend. 
De hemel laat ons weten wie U bent. 
 
 
(V) Als ik de maan en sterren zie 
daarboven, 
kan ik het wonder bijna niet geloven 
dat U, o Heer, aan kleine mensen denkt.                                                      
Hoe kan het dat U ons Uw liefde 
schenkt? 
 

Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde, 
die al wat is tot aanzijn riep, 
de enige God die zijn macht 
openbaarde, 
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. 
Hij, die het al heeft in zijn hand, 
houd ook ons zwak geloof in stand. 
Haleluja! Haleluja! 
 
 
 
 
 
(M) De eerste woordjes die een kind  
kan uiten, 
gebruikt U om uw vijanden te stuiten. 
De allerkleinste is met zijn gepraat 
een kracht waarmee U tegenstand 
weerstaat. 
 
(M) U hebt de mens haast als een god 
verheven, 
een kroon van eer en heerlijkheid 
gegeven. 
U legt de schepping aan zijn voeten 
neer. 
De hele wereld heeft hij in beheer. 



 

 

(V) De mens draagt zorg voor vee en 
wilde dieren, 
voor alles wat zijn weg zoekt in rivieren, 
voor wat er aan de hoge hemel zweeft, 
voor wat er in de diepe zeeën leeft. 
 
Gebed om de Heilige Geest  
 
De Wet van God  
 
Zingen: Zing. Gezegend 193: 1 t/m 5 
Heer, Gij hebt dit lieve leven ons 
gegeven 
als een park, een paradijs, 
als een tuin om te betreden, hof van 
heden - 
Here God, Kyrie eleis! 
 
Kom ons harde hart bekeren, kom ons 
leren 
wat de Geest al heeft voorspeld: 
komen zal Gods rijk op aarde, niet door 
zwaarden, 
niet door kracht noch door geweld. 
 
Dan wordt alles vol van vrede, 
uitgestreden 
buigen wij de wapens om. 
O, dan ploegen wij met zwaarden 
nieuwe aarde - 
Heer, uw vrede zingt alom! 
 
Verhaal voor de kinderen 
 
Kinderlied: ‘Zie de zon, zie de maan’ 
Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
 

(A) HEER, onze Heer, uw naam is groot 
en machtig. 
Alles wat U geschapen hebt is prachtig. 
U maakt uw glorie wereldwijd bekend. 
De aarde laat ons weten wie U bent. 
 
 
 
 
 
 
God, wat is er van gekomen? Onze 
dromen 
zijn door eigen schuld vergaan. 
Recht en vrede afgestorven, - hoe 
bedorven 
is dit menselijk bestaan! 
 
Laat dat koninkrijk nu komen, doe ons 
dromen, 
dromen van dat kleine kind 
bukkend om een slang te strelen - zie ze 
spelen! 
heel uw schepping eensgezind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

 
 



 

 

Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
Schriftlezing: Matteüs 25: 14-30 
 
Zingen: Opwekking 427 
Maak mij rein voor U 
als gelouterd goud, 
en zuiver zilver. 
Laat mij zijn voor U 
als gelouterd goud; 
puur goud. 
 
 
Maak mij rein voor U. 
was mijn leven schoon, 
vergeef mijn zonden. 
Laat mij zijn voor U, 
zuiver als uw Zoon; 
heilig mij. 
 
Verkondiging 
 

Wees betrouwbaar! 
 
Zingen: Opwekking 343 
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart. 
Heilige Geest van God! 
vul opnieuw mijn hart! 
 
Dankgebed 
 

Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit, 
mensen ontelbaar overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dwars door het vuur 
maakt U mij rein en puur. 
Ik strek mij uit, Jezus, 
naar meer van uw Geest 
en uw heiligheid. 
Ja, ik besluit, Jezus, 
een dienstknecht te zijn 
van U, mijn Meester, 
steeds tot uw wil bereid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vul mij opnieuw. 
vul mij opnieuw! 
Heilige Geest, 
vul opnieuw mijn hart! 
 
 

Inzameling van de gaven (zie www.cgkpekela.nl/collecte of scan de QR-code) 

http://www.cgkpekela.nl/collecte


 

 

Zingen (staande): Psalm 90: 8 (NB) 
Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


