
Liturgie op zondagmorgen 12 juni 2022, 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Kand. J. van Limbeek Kand. J. van Limbeek 

Schriftlezing:  
Handelingen 3 

Schriftlezing: 
Jesaja 32 

Oppasdienst  
Aukje Kloosterhuis 
Kora Davids 
Jonas Holsteen 

Oppasdienst (0 t/m 3) 
Janna Meijer 
Mark Davids 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen van vandaag gaan als groet van de gemeente 

naar en worden weggebracht door 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen 
▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 

thema van vanmiddag is “De discipelen genezen een verlamde man” n.a.v. 
Handelingen 3: 1-10 

▪ Volleybaltoernooi 24 juni: Op 24 juni organiseert de hervormde gemeente 
een volleybaltoernooi. Het is mogelijk om vanuit onze gemeente ook teams 
aan te melden. Wil je je aanmelden, als team of individueel? Dit kan alleen 
vandaag nog! 

 
Mededelingen D.V. 

▪ Zondag 19 juni: Volgende week zondag, slotzondag beginnen de diensten op 
de normale tijden (09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens beide diensten hoopt ds. 
J.R. Bulten voor te gaan.  

 
Mededelingen  
 
Voorzang: Opwekking 574 
Groot is Hij, 
allerhoogste heer, 
onze vredevorst; 
wat een God is Hij! 
  

Halleluja, halleluja. 
Halleluja, wat een God is 
Hij! 
  
 

Halleluja, 
aan Hem zij de glorie, 
rijkdom en macht; 
wat een God is Hij! 

Stil gebed 
Votum  
 
Zingen: Psalm 75:1,2 (NB) 
U alleen, U loven wij, 
U loven wij, onze Heer, 
want uw naam zo rijk van eer 
is tot onze vreugd nabij. 
Men vertelt in heel het land 
al de wondren van uw hand. 

'Ja, Ik kom, Ik kies de tijd, 
Ik kies de tijd ten gericht. 
Lijkt het of de aarde zwicht, 
wankelt recht en zekerheid, 
Ik bewaar het wereldrond, 
op mijn trouw is het gegrond.' 



Gebed 
 
Wetslezing 
 
Zingen: Psalm 119:13 (NB) 
Geef mij een hart dat U met vreugde groet, 
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -, 
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed, 
niet gretig schatten om mij heen vergare. 
Als Gij de weg der wet mij weten doet, 
dan zal ik die ten einde toe bewaren. 
 
Schriftlezing: Handelingen 3 
 
Zingen: Lied 446:1, 2 en 3  
O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
 
Kindermoment + kinderlied: ‘Mijn God is zo groot’  
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig.  
Er ‘s niets wat God niet kan doen. (2x)  
 
De bergen schiep Hij, rivieren erbij,  
de sterren maakte Hij ook! 
(Refrein)  
 
Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij.  
Hij zorgt voor jou en voor mij.  
(Refrein)  
 
Heb jij soms verdriet? ‘t is God die je ziet.  
Hij legt Zijn handen op jou.  
(Refrein) 
 
Prediking 



 
Zingen: Psalm 85:1,3 (OB) 
Gij hebt Uw land, o HEER, die gunst betoond, 
Dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont; 
De schuld Uws volks hebt G' uit Uw boek gedaan; 
Ook ziet Gij geen van hunne zonden aan; 
Gij vindt in gunst, en niet in wraak, Uw lust; 
De hitte van Uw gramschap is geblust. 
O heilrijk God, weer verder ons verdriet, 
Keer af Uw wraak, en doe Uw toorn te niet. 
 
Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft; 
Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft, 
Zijn gunstgenoot, van blijden troost en vreê, 
Mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid treê. 
Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't geslacht, 
Hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht; 
Opdat er eer in onzen lande woon' 
En zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'. 
 
Dankgebed 
 
Collecte  
 
 
Slotzang: Psalm 98:1,2 (DNP) 
Zing voor de HEER, om Hem te eren, 
want Hij heeft wonderen verricht. 
Hij wist met kracht te triomferen; 
zijn recht kwam stralend aan het licht. 
Hij wilde zich in liefde buigen 
naar Israël, dat met Hem leeft. 
De hele wereld is getuige: 
Hij is het die verlossing geeft. 
 
Juich, aarde, om de HEER te prijzen. 
Speel op je harp, bazuin het uit. 
Laat je trompet Hem eer bewijzen. 
Zeeën en aarde, jubel luid! 
Laat alle bergen vrolijk zingen; 
rivieren, klap bij het refrein. 
De HEER komt ons met recht omringen. 
Zijn oordeel zal rechtvaardig zijn. 
 
Zegenbede 
 


