
Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 3 juli 2022, 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J.R. Bulten (viering H.A.) Ds. J. Oosterbroek 
Schriftlezing:  
Openbaringen 21: 1-8 

Schriftlezing: 
Psalm 119: 1-24 

Oppasdienst  
Gendia Hillenga 
Geertje Smidt 
Lianne Smidt 

Oppasdienst (0 t/m 3) 
Karlein Westra 
Janna 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 de zending: Vandaag is het de eerste zondag van de maand. Bij 

het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor de zending. 
▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema 

van vanmiddag is “Stefanus wordt martelaar” n.a.v. Handelingen 6 & 7 
▪ Presentatie fam. Van Oostrom: Na de ochtenddienst is er een presentatie door 

br. en zr. Jaap en Wies van Oostrom over hun werk in Zuid-Afrika. 
▪ Startactiviteiten nieuwe seizoen: Om alvast in de agenda te noteren: de 

startzondag (11 sept. 2022) en daarna de startweek en daarbij ook het 
welkomstfeest op zaterdagavond 17 september.  

▪ Oproep oppasdienst: Er worden nieuwe oppassers gezocht. Ben/weet jij 
iemand die zou willen oppassen? Graag! Meld je even bij Karlein Westra, Kora 
Davids of Sebo Hillenga.  

 
Mededelingen D.V. 

▪ Zondag 10 juli: Volgende week zondag 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.  

 

  



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 33: 6 DNP 
Verlangend staan wij uit te kijken 
naar onze redder, onze Heer. 
Hij is ons schild dat niet zal wijken; 
in liefde ziet Hij op ons neer. 
Al zijn zegeningen 

zullen wij bezingen; 
ja, Hij maakt ons blij. 
HEER, wil aan ons denken, 
ons uw zegen schenken. 
U verwachten wij. 

 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Schriftberijmingen 37: 1, 3, 4 en 6 
Ik zag de hemel nieuw en nieuw de 
aarde: 
de eerste schepping was 
voorbijgegaan, 
er was geen zee - haar dreigen is 
gedaan, 
nu onze God als Heer zich 
openbaarde. 
 

Een luide stem deed van de 
troon zich horen: 
De tent van God daalt tot de 
mensen neer 
en Hij zal bij hen wonen 
immermeer; 
zij zijn het volk dat Hem mag 
toebehoren

De Heere zelf zal al hun tranen 
drogen: 
dood, rouw en moeite hebben 
afgedaan; 
de eerste dingen zijn 
voorbijgegaan. 
Zij zullen zingende het Lam 
verhogen. 
 

Ik geef wie dorst heeft van het 
levend water: 
Hij mag zich laven aan de 
levensbron! 
'k Zal hem een God zijn en hij Mij 
een zoon. 
Ik ben de Eerste en Ik ben de 
Laatste. 

Wetslezing 
 
Zingen: Psalm 103: 6 OB 
Zo hoog zijn troon moog' boven d' aarde wezen, 
zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen, 
de gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan. 
Zo ver het west verwijderd is van 't oosten, 
zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten, 
van ons de schuld en zonden weggedaan. 



 
Gebed om opening van Gods Woord 
 
Schriftlezing: Openbaring 21: 1-8 (HSV)  
1 `En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel 
en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2 En 
ik, Johannes, zag  de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van 
God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk 
gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen:  Zie, de 
tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn 
volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4 En God zal alle 
tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen 
rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn 
voorbijgegaan. 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie,  Ik maak alle dingen 
nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en 
betrouwbaar. 6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de 
Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te 
drinken geven uit de bron van het water des levens. 7 Wie overwint, zal 
alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon 
zijn. 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, 
moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle 
leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de 
tweede dood. 
 
Zingen: Ev. Liedbundel 413: 1, 4 
Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 

Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. 
 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 

Kindermoment  
 
  



Zingen kinderlied: Weerklank 223: 2, 5 
Refrein: Stil maar, wacht maar,  
alles wordt nieuw,  
de hemel en de aarde. 
Stil maar, wacht maar,  
alles wordt nieuw,  
de hemel en de aarde. 

2. Nu ben je soms nog alleen.  
Nu moet je soms nog huilen. 
En als je weg wilt schuilen  
kun je haast nergens heen. 
Refrein 
 

 
5. Daar is geen dorst of verdriet. 

Daar zal God ons omgeven. 
Daar is gelukkig leven 

en het eindigt niet. 
Refrein 

  
Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas 
 
Verkondiging: Leven met God in het nieuw Jeruzalem! 
 
Zingen: Opw. 585 (Er is een dag) 
Er is een dag, 
waar al wat leeft al lang op wacht, 
een dag van blijdschap, 
als heel de schepping wordt bevrijd. 
En op die dag, 
dan komt de Heer en haalt zijn bruid, 
die rein en stralend 
opgaat in zijn heerlijkheid. 
 

Er klinkt geschal, 
wanneer de graven opengaan 
en doden opstaan, 
voor eeuwig levend door zijn kracht. 
Hun aardse tent 
wordt nu bekleed met heerlijkheid, 
de dood verzwolgen, 
overwonnen voor altijd. 

Refrein: 
Spoedig zullen wij Hem zien 
en voor altijd op Hem lijken 
en Jezus kennen 
zoals Hij is, amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
want wij zullen met Hem leven 
in zijn nabijheid, voor altijd. 
Amen, amen! 

Dus kijk omhoog 
en zie wat nog verborgen is, 
maar wat beloofd is, 
dat blijft in alle eeuwigheid. 
En als je lijdt, 
weet dat het maar voor even is. 
Als Jezus terugkomt, 
deel je in zijn heerlijkheid 

 
(Refrein 2x) 
Amen! 
 



Lezen formulier 
 
Zingen: Psalm 63: 1 NB 
Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
naar U, Heer, strekt zich mijn 
verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 

O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt, - 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 

 
Bediening Heilig Avondmaal 
 
Zingen: Psalm 63: 3 NB 
Wanneer ik wakend in de nacht 
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, 
dan mag ik weer uw goedheid 
proeven; 
uw hulp wordt nooit vergeefs 
verwacht. 

Waar zich uw vleugels breed 
ontvouwden, 
zing ik mij van mijn zorgen vrij. 
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, 
door uw hand word ik vastgehouden. 

 
Voorbede en dankzegging  
Collecte 
Na collecte worden de kinderen van de oppas opgehaald 
 
Zingen: Joh. de Heer 981: 1, 2, 5 (Wat zal de wereld mooi zijn op die dag) 
Wat zal de wereld mooi zijn op die 
dag,  
als Jezus weer zal komen op de 
wolken,  
als al wat leeft, de natiën, de volken,  
zich voor Hem zullen buigen vol 
ontzag.  

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
als God Zijn tent zal opslaan bij de 
mensen, 
als volken, niet gescheiden meer door 
grenzen, 
zich zullen scharen onder Christus' vlag. 
  

  
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen, 
en in het nieuw Jeruzalem zal wonen, 
wat zal de wereld mooi zijn op die dag. 
 
Zegen 


