
Liturgie voor de morgendienst op zondag 13 november 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: 
1 Samuel 28

Schriftlezing:
1 Samuel 16: 10-13
Lukas 3: 21-22
Lukas 4: 18-19
Lukas 9: 18-20

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

naar de heer S. Westra en worden weggebracht door Ansje de Jonge.
 Bloemenrooster: Er zijn mensen nodig die willen helpen bij het 

wegbrengen van de bloemen. Daarnaast zijn er mensen nodig die af en 
toe de bloemen op zaterdag ophalen bij Bloemenshop Jolanda. Bent u of 
ben jij degene die wil helpen? Laat dit dan weten bij Trijnie Braam (06-
20408210).

 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 
tweede collecte is bestemd voor de bloemencommissie.

 Dankdagcollecte: De dankdagcollecte heeft het mooie bedrag van 
€2118,20 opgebracht.

 Zondagsschool: Vanmiddag is weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema van vanmiddag is “Zacheüs ontmoet Jezus” n.a.v. Lucas 19: 1-10.

 Kerstviering JV: De jeugdvereniging nodigt iedereen van 67 jaar en ouder 
oud voor de kerstviering op 18 december. De middag begint aansluitend 
aan de middagdienst. Voor eten wordt gezorgd. Het zal rond 19.30 uur 
afgelopen zijn. Aanmelden kan binnenkort. 

Mededelingen D.V.
   Zondag 20 november: Volgende week zondag, eeuwigheidszondag, 

beginnen de diensten op de normale tijden (09.30 uur en 14.30 uur). In 
beide diensten hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan.

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 92: 1 en 2 (NB)
Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men den HERE prijst,
dat men Hem eer bewijst:
zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.

Gezegend zal Hij wezen
die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep
waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren,
met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend
de grote naam des HEREN.



Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Gezang 444: 1 en 2
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Wetslezing

Zingen: Psalm 130: 1 en 2 (DNP)
Vanuit het diepe duister
vind ik geen uitweg, HEER.
Ik schreeuw om redding; luister,
geef aandacht, reageer.
U kent mijn hele leven,
mijn zondige gedrag.
Toch wilt U steeds vergeven.
Uw naam verdient ontzag!

Gebed om opening van Gods Woord

Schriftlezing: 1 Samuël 28 (HSV)

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd’ en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!

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.

1 Het gebeurde in die dagen dat de Filistijnen hun legers als strijdmacht 
bijeenbrachten om tegen Israël te strijden. Toen zei Achis tegen David: Weet wel dat u
met mij in het leger moet uittrekken, u en uw mannen.
2 En David zei tegen Achis: Zo zult u te weten komen wat uw dienaar kan doen. En 
Achis zei tegen David: Dan zal ik u als mijn lijfwacht aanstellen, alle dagen.
3 Samuel nu was gestorven en heel Israël had rouw over hem bedreven. Zij hadden 
hem begraven in Rama, dat is in zijn stad. En Saul had de dodenbezweerders en de 
waarzeggers uit het land weggedaan.
4 De Filistijnen kwamen bijeen. Zij kwamen en sloegen hun kamp op bij Sunem; Saul 
bracht heel Israël bijeen, en zij sloegen hun kamp op op de Gilboa.
5 Toen Saul het leger van de Filistijnen zag, was hij bevreesd en zijn hart beefde zeer.
6 En Saul raadpleegde de HEERE, maar de HEERE antwoordde hem niet; niet door 
dromen, niet door de urim, en ook niet door de profeten.
7 Toen zei Saul tegen zijn dienaren: Zoek een vrouw voor mij die geesten van doden 
kan bezweren, zodat ik naar haar toe kan gaan en door haar raad kan vragen. Zijn 
dienaren zeiden tegen hem: Zie, er is in Endor een vrouw die geesten van doden 
bezweert.
8 Saul vermomde zich, trok andere kleren aan en ging op weg, en twee mannen met 
hem. Zij kwamen 's nachts bij de vrouw aan en hij zei: Voorzeg mij toch door de geest 
van een dode; roep voor mij op wie ik u zal zeggen.



9 Toen zei de vrouw tegen hem: Zie, u weet wat Saul gedaan heeft, dat hij de 
dodenbezweerders en de waarzeggers uit dit land heeft uitgeroeid. Waarom spant u 
dan een valstrik voor mijn leven, om mij te doden?
10 Saul zwoer haar bij de HEERE en zei: Zo waar de HEERE leeft, u zal om deze zaak 
geen straf overkomen.
11 Toen zei de vrouw: Wie zal ik voor u oproepen? En hij zei: Roep Samuel voor mij 
op.
12 Toen de vrouw Samuel zag, schreeuwde zij met luide stem. De vrouw zei tegen 
Saul: Waarom hebt u mij bedrogen? Want u bent Saul!
13 De koning zei tegen haar: Wees niet bevreesd, maar wat ziet u? Toen zei de vrouw 
tegen Saul: Ik zie een goddelijk wezen uit de aarde opkomen.
14 Hij zei tegen haar: Wat is zijn gestalte? Zij zei: Er komt een oude man op, en hij 
heeft een mantel om. Toen wist Saul dat het Samuel was. Hij knielde met zijn gezicht 
ter aarde en hij boog zich neer.
15 Samuel zei tegen Saul: Waarom hebt u mijn rust verstoord door mij op te roepen? 
Toen zei Saul: Ik ben in grote nood, want de Filistijnen strijden tegen mij en God is van 
mij weggegaan: Hij antwoordt mij niet meer, niet door de dienst van de profeten, en 
ook niet door dromen. Daarom heb ik u geroepen, om mij te laten weten wat ik doen 
moet.
16 Toen zei Samuel: Waarom raadpleegt u míj dan, als de HEERE van u weggegaan is 
en uw vijand geworden is?
17 Want de HEERE heeft gedaan zoals Hij door mijn dienst gesproken heeft: Hij heeft 
het koninkrijk van uw hand gescheurd en dat aan uw naaste gegeven, aan David.
18 Omdat u niet naar de stem van de HEERE geluisterd hebt, en Zijn brandende toorn 
niet uitgevoerd hebt tegen Amalek, daarom heeft de HEERE u dit heden aangedaan.
19 En de HEERE zal mét u ook Israël in handen van de Filistijnen geven, en morgen 
zullen u en uw zonen bij mij zijn; ook zal de HEERE het leger van Israël in handen van 
de Filistijnen geven.
20 Toen viel Saul onmiddellijk op de grond, zo lang als hij was, en hij was zeer 
bevreesd vanwege de woorden van Samuel. Ook was er geen kracht in hem, omdat hij
de hele dag en de hele nacht geen voedsel tot zich genomen had.
21 Daarop kwam de vrouw naar Saul toe en zag dat hij erg geschrokken was. Zij zei 
tegen hem: Zie, uw dienares heeft naar uw stem geluisterd, en ik heb mijn leven in 
eigen hand genomen. Ik heb naar uw woorden geluisterd, die u tot mij gesproken 
hebt;
22 luister daarom nu ook naar de stem van uw dienares. Laat mij u een stuk brood 
voorzetten, en eet; dan zal er kracht in u zijn, als u op weg gaat.
23 Maar hij weigerde het en zei: Ik zal niet eten. Zijn dienaren en ook de vrouw 
hielden echter bij hem aan. Toen luisterde hij naar hun stem; hij stond op van de 
grond en ging op het bed zitten.
24 De vrouw had een mestkalf in huis; zij haastte zich en slachtte het. Zij nam meel, 
kneedde het en bakte daar ongezuurde broden van.
25 Zij bracht ze bij Saul en zijn dienaren en zij aten. Daarna stonden zij op en gingen 
weg in die nacht.

Kindermoment



Zingen: kinderlied: ''k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God'
‘k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:
Hij is mij steeds nabij.

Tijdens naspel: kinderen van 0-4 jaar gaan naar de oppas

Verkondiging: Occult-is-me-wat

Zingen: Opwekking 832
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van 
uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

Refrein: 
Voor eeuwig is uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote
naam.
Jezus, Overwinnaar!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie 
er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste 
Heer. (refr.)

Voorbede en dankzegging

Zingen: Psalm 91: 1 en 5 (NB)
Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning:
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, HEER, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt 
neer.
Naam boven alle namen, hoogste 
Heer.

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je 
prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

Naam boven alle  namen..
(refr.)

Maar gij moogt schuilen bij den HEER,
geen kwaad bedreigt uw woning:
gij hebt tot schild en tegenweer
den allerhoogsten Koning.
Hij gaf zijn engelen bevel
dat u geen ding zou schaden;
zij zullen u naar Gods bestel
behoeden op uw paden.



Collecte

Kinderen komen terug van de oppas

Zingen: Opwekking 354: 1 en 2
Glorie aan God. (4x)

Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij ‘s het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon,
overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God. (4x)

Zegen

Zingen: Joh. de Heer 928: 2
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar. 

Kondigt het aan
door de kracht van zijn naam:
Heel de aard’ wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij ‘s verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer,
Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God. (4x)

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen


