
Liturgie voor de morgendienst op zondag 26 juni 2022
 in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09.30 uur Middagdienst: 14.30 uur
Ds. J.R. Bulten (voorbereiding H.A.) Br. S. Hillenga
Schriftlezing: 
1 Thessalonicenzen 5: 1-11

Schriftlezing:
Job 40: 1-9
Job 42: 1-6

Oppasdienst 
Judit Ester
Anka Koerts
Hannah Koerts

Oppasdienst (0 t/m 3)
Annerieke Poortinga
Elisabeth Raveling

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: Vandaag 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.

 Collecte voor de zending: Volgende week is het de eerste zondag van de 
maand. Bij het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor de zending.

 Verkoop collectebonnen: Morgenavond is er een mogelijkheid om 
collectebonnen aan te schaffen. De penningmeester zit van 18.30 uur tot 
19.00 uur voor u klaar. In verband met de vakantie zal er in juli en 
augustus geen verkoop zijn.

 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema van vanmiddag is “Ananias en Safira” n.a.v. Handelingen 5: 1-11

Mededelingen D.V.
 Zondag 3 juli: 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. Tijdens de middagdienst hoopt ds. J. 
Oosterbroek voor te gaan.  Tijdens de morgendienst zal het Heilig 
Avondmaal gevierd worden.

 Beachdienst: Vandaag wordt er een beachdienst georganiseerd aan het 
water bij het Heeresmeer (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’. 



Zingen: Opwekking 520: 1, 3 en 5
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn 
hart
Leer mij U kennen in vreugde en 
smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw 
licht.

Hemelse Koning, die het kwaad 
overwon,
Als ik daar kom in het licht van Uw 
zon,
Stralend van vreugde, )
getooid als een bruid , )
gaat mijn verlangen ) 2x
nog meer naar U uit. )

Stil gebed

Vottum en groet

Zingen: Gezang 465: 1 en 5

Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die ‘k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer.

Wetslezing: 1 Thess. 5: 12-28

Zingen: Psalm 86: 2 en 5 (NB)

Ja tot U hef ik mijn leven,
Gij zijt mild om te vergeven,
rijk in goedertierenheid
voor een hart dat tot U schreit.
HEER, neem mijn gebed ter ore,
wil mijn luide smeken horen.
In het bitterste getij
roep ik en Gij antwoordt mij.

Gebed om opening van Gods Woord

Geef mij Uw schild en Uw zwaard in 
de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht 
Als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij 
wacht.

U zal ik eeuwig eren,
die eeuwge goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen
wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren
dan uwe heerlijkheid!

Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wondren aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.



Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5: 1-11 (HSV)
1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig 
dat men u schrijft.
2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.
3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht 
verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het 
beslist niet ontvluchten.
4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.
5 U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht
en ook niet van de duisternis.
6 Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar Luk. 21:36laten wij waakzaam
en nuchter zijn.
7 Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken.
8 Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van 
geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.
9 Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de 
zaligheid, door onze Heere Jezus Christus,
10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met 
Hem zouden leven.
11 Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.

Kindermoment

Zingen: Opwekking 71
Refrein:
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.   
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan. (refr.)

Kinderen 0-4 mogen naar de oppas

Verkondiging: 

Onderweg naar de wederkomst van de Heer: onze verwachting en onze 
houding



Zingen: Psalm 18: 1 en 9 (NB)
Ik heb U lief van ganser harte, HERE.
Gij immers zult het onheil van mij 
weren.
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder 
Gij,
Gij zijt een muur, een vestingwal om 
mij.
Mijn God, mijn schild, mijn 
schuilplaats in gevaren,
mijn rots die mij beschermt en blijft 
bewaren,
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd,
ik roep het uit, want Gij hebt mij 
bevrijd.

Lezen kort formulier

Zingen: Psalm 130: 2 (DNP)
Ik blijf de HEER verwachten,
mijn ziel ziet uit naar Hem.
Zijn woord vult mijn gedachten;
ik hunker naar zijn stem.
De HEER laat van zich horen,
blijf hopen, Israël!
Eens zal de morgen gloren
van redding en herstel. 

Voorbede en dankzegging

Collecte 

Alleen Gods weg kan tot het doel 
geleiden,
zijn woord is waar en zuiver t’allen 
tijde.
Hij is een schild, een schuilplaats in de 
strijd,
voor al wie bij Hem zoekt naar 
veiligheid.
Want wie is God, dan deze onze 
HERE?
Wie is de rots die alles kan trotseren?
Alleen die God die mij met kracht 
omgordt,
bij wie mijn levenspad een heilsweg 
wordt.

Na de collecte worden de kinderen van de oppas opgehaald

Zingen: Gezang 293: 1 en 2
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,



ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Zegen

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen


