
LITURGIE  
 

voor de morgendienst 
op zondag 19 juni 2022 in de  

Christelijke Gereformeerde Kerk  
te Nieuwe Pekela 

 
 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J.R. Bulten Ds. J.R. Bulten 

Schriftlezing:  
Lucas 15: 1-10 

Schriftlezing: 
Lucas 15: 11-32 

Oppasdienst  
Marcha Braam 
Evelien Meijer 
Liselotte Draijer 

Oppasdienst (0 t/m 3) 
Annie Cannegieter 
Gerlies Meijer 

Mededelingen 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen 
▪ Collecte voor onderhoud: Volgende week is het de laatste zondag van de 

maand. Bij het uitgaan van de kerk zal er dan een collecte zijn voor het 
onderhoud van de gebouwen. 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema van vanmiddag is “De Joodse leiders ondervragen de apostelen” n.a.v. 
Handelingen 4: 1-22 

 
Mededelingen D.V. 

▪ Zondag 26 juni: Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale 
tijden (09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens de morgendienst hoopt ds. J.R. Bulten 
voor te gaan de predikant voor de middagdienst is op dit moment nog niet 
bekend. Tijdens de morgendienst zal er voorbereiding zijn op het Heilig 
Avondmaal. 

▪ Beachdienst: Volgende week zondagochtend wordt er een beachdienst 
georganiseerd aan het water bij het Heresmeer (achter de tennisbaan). De 
dienst begint om 11.30 uur, ds. S. de Vrie zal deze dienst leiden. Medewerking 
is er van kinderkoor ‘De Kleine Parels’.  



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opw. 733: 10.000 redenen tot dankbaarheid 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
(Refrein 2x) 
 
slot: 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Ken je Gods gebod (zie Powerpoint) 
 
Gebed  
 
De Kleine Parels: Hoe hoog, hoe diep en Wij danken de Heer 
 
Schriftlezing: Lukas 15: 1-10 (HSV) 
 
Zingen: Opw. 121: De Here is mijn Herder 
De Here is mijn herder, 
mij ontbreekt niets; 
Hij doet mij nederliggen 
in grazige weiden; 



Hij voert mij aan rustige wateren; 
Hij verkwikt mijn ziel. 
Hij leidt mij in rechte sporen 
om zijns naams wil. 
 
Zelfs al ga ik door een dal 
van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, 
want Gij zijt bij mij; 
uw stok en uw staf, die vertroosten mij. 
Gij richt voor mij een dis aan 
voor de ogen van wie mij benauwen. 
 
Gij zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
Ja, heil en goedertierenheid 
zullen mij volgen, 
al de dagen van mijn leven; 
ik zal in het huis des Heren verblijven 
tot in lengte van dagen. 
 
Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas 
 
Verkondiging:  Gevonden door de Herder 
 
Zingen: Jezus is de goede Herder (Elly & Rikkert / Weerklank 612) 
 
Overhandigen Bijbel aan kinderen die zondagsschool verlaten 
 
Danken en bidden 
 
De Kleine Parels: Daar word je pas gelukkig van en Ik ben gewoon zo vrolijk  
 
Inzameling van de gaven 
 
Na collecte worden de kinderen van de oppas opgehaald 
 
Zingen: Zingen Opwekking 807: God van licht 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 



U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
(Refrein) 
 
Bridge: 
U schijnt feller         ) 
dan de sterren.         ) 4x 
Heer, U leidt ons door de storm.   ) 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
(Refrein) 
 
Zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


