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te Nieuwe Pekela 

 

 *** 
 

Voorganger: ds. J.R. Bulten 
 
Mededelingen en welkom 
 
Zingen: Liedboek 477: 1 en 2 
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 kind’ren zijn. Halleluja! 

 
Stil gebed 
Votum en Groet 
 
Zingen: Opw. 334 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, 
vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid 
bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
 
 

Refrein: 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

 
 
 
 

 
 
 



Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
(refrein) 
 

Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar 
wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
(refrein) 

 
Gebed 
 
Zingen: Psalm 40: 1 en 7 NB 
Met heel mijn hart heb ik de HEER 
verwacht, 
Hij heeft gehoord naar mijn gebed, 
mij uit de modderpoel gered, 
mijn voet weer op een vaste grond 
gebracht. 
Hij heeft mij doen herleven, 
mij in de mond gegeven 
een nieuw lied tot zijn eer. 
Laat ieder die het zag 
stil zijn van diep ontzag 
en hopen op de HEER. 

Laat wie uw heil beminnen hier en nu 
in U verheugd zijn, U ter eer 
uitroepen: groot is onze HEER! 
Laat wie U zoeken jubelen in U! 
Al leef ik in ellende, 
de Here zal het wenden, 
de Heer ziet naar mij om. 
Gij die mijn helper zijt, 
mijn God die mij bevrijdt, 
o toef niet langer, kom! 
 

 
Schriftlezing: Openbaring 22: 6-21 (HSV) 
6 En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de 
God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te 
laten zien wat met spoed moet gebeuren. 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de 
woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. 
8 En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze 
gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die 
mij deze dingen liet zien. 9 En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben 
een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de 
woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. 10 En hij zei tegen mij: Verzegel de 
woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. 11 Wie onrecht doet, 
laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie 
rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog 
meer geheiligd worden. 
 
12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn 
werk zal zijn. 13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de 
Laatste. 14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de 
Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. 
15 Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de 
moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. 
16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te 
getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster. 



17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En 
laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor 
niets. 18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: 
Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit 
boek geschreven zijn. 19 En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze 
profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van 
de dingen die in dit boek geschreven zijn. 20 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, 
Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! 21 De genade van onze Heere Jezus 
Christus zij met u allen. Amen. 
 
Zingen: Psalm 42: 1 en 3 OB 
't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER'; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naadren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw Naam verhogen? 
 

O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Want Gods goedheid zal uw druk 
Eens verwisslen in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven; 
Want ik zal Zijn Naam nog loven. 

Verkondiging:  Van Pinksteren naar Advent 
 
Zingen: Liedboek 125: 1, 5 
O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 

O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

Dankgebed 
 
Zingen: Liedboek 303: 1, 5 
De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 
 

Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 

Collecte 
 
 
 
 



Zingen: Liedboek 428: 1, 3, 4 
Jezus, mijn verblijden, 
voor mijn hart de weide, 
waar het vrede vindt, 
't hart dat in verlangen 
naar U is bevangen, 
dat U zo bemint. 
Lam, o kom, mijn Bruidegom. 
Buiten U is niets op aarde 
zo beminneswaardig. 
 

Wat gij ook aan schatten, 
wereld, moogt bevatten, 
Jezus is mijn lust. 
Ach, wat zou ik wensen 
eer en hoop der mensen, 
elders is mijn rust. 
Smaad en nood en kruis en dood 
zal mij, wat ik ook moet lijden, 
niet van Jezus scheiden. 

Wat zou ik nog treuren, 
als de Heer der vreugde, 
Jezus binnenschrijdt! 
Zij die God beminnen 
zullen vreugde winnen 
ook uit bitterheid. 
Of mij 't kwaad naar 't leven staat, 
toch zijt Gij ook in mijn lijden, 
Jezus, mijn verblijden. 
 
Zegen 
 
Zingen: Opw. 602 
Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
In Jezus' naam, in Jezus' naam, 
in Jezus' naam geef ik jou: 
vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
Heilige Geest, de Heilige Geest, 
de Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


