
 

 

    Liturgie 
 

    voor de dienst op  
    zondagmiddag 19 september ‘21 

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

 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen (staande): Psalm 121 (NB) 
Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn HERE, die 
dit alles heeft geschapen,. 
Mijn herder zal niet slapen. 
 
 
De HEER brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht 
houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 
 
Moment  van stil gebed (staande) 
Woord van verwachting 
Groet namens God  
 
Zingen: Opwekking 715 
Wat hou ik van Uw huis, 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de 
levende God. 

Uw wankle voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap 
verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, 
Israëls wachter wezen. 
 
De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 
 
 
 
 
 
 
Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor 
U. 



 

 

Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan zij van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in Zijn heilige 
stad. 
 
De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de Hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 
Gebed om de Heilige Geest  
 
Schriftlezing: 1 Petrus 2: 1-10 
 

Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dicht bij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
 
Wat hou ik van Uw huis! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. 
2 En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, 
opdat u daardoor mag opgroeien, 
3 indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, 
4 en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen 
verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 
5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een 
heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door 
Jezus Christus. 
6 Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en 
kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 
7 Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De 
steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen 
des aanstoots en een struikelblok; 
8 voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, 
waartoe zij ook bestemd zijn. 
9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, 
een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen 
van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, 
10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming 
was, maar nu in ontferming aangenomen bent. 
 
 



 

 

Zingen: Psalm 134: 1 en 2 (NPB) 
Kom, trouwe dienaars van de HEER, 
die altijd klaar staan tot zijn eer, 
hef jullie handen op naar Hem. 
Zegen de HEER met hart en stem. 
 
Verkondiging:  
 

      ‘Christenen mogen bemiddelen’ 
 
Zingen: Gezang 444 
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 

Zijn zegen wensen wij voor jou: 
vrede uit Sion, liefde, trouw 
van Hem die jou tot leven riep, 
die hemel, zee en aarde schiep. 
 
 
 
 
 

 
Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle englen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 
 
 
 
 
 
 
 

      
Dankgebed 
 

Inzameling van de gaven (zie www.cgkpekela.nl/collecte of scan de QR-code) 
 
Kinderen komen in de dienst 
 
Kinderlied: ‘Liefde, blijdschap, vrede’ 
Refrein: 
Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw. 
Wil de Heer je leren, 
door de Heil'ge Geest in jou. 
 
Het is vaak moeilijk 
om goed te doen. 
En echt voor God te leven. 
Daarom heeft de Heer 

http://www.cgkpekela.nl/collecte


 

 

als hulp voor ons 
zijn Heil'ge Geest gegeven. 
(refr.) 
 
Waar je ook bent 
of wat je ook doet. 
Hij wil je steeds weer leren. 
Om door je hele doen 
en laten heen 
de Vader te vereren. 
(refr.) 
 
Wanneer Gods Geest 
je leven leidt. 
Dan zul je pas gaan merken. 
Dat zijn aanwezigheid 
je vrede geeft, 
en altijd zal versterken. 
(refr.) 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen (staande): Psalm 105: 18 (NB) 
Die gunst heeft God zijn volk bewezen, 
opdat het altoos Hem zou vrezen, 
zijn wet betrachten en voortaan 
volstandig op zijn wegen gaan. 
Prijs God om al zijn majesteit. 
Hij leidt ons tot in eeuwigheid. 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


