
Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 27 november 2022, 
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J.R. Bulten Br. B. Koerts 
Schriftlezing:  
Psalm 27  
Jakobus 5: 7-12 
 

Schriftlezing: 
Prediker 11: 1 – 12: 1 

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

naar Tonnis Leeuwis en worden weggebracht door Jeanet Hillenga 
▪ Bloemenrooster: Er zijn mensen nodig die willen helpen bij het wegbrengen 

van de bloemengroet. 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 kerkelijke kassen. 

▪ Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. Bij 
het verlaten van de kerk zal er dan een collecte zijn voor het onderhoud van de 
gebouwen. 

▪ Collecte voor 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. 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
Kerstproject begint met het thema “Zacharias opgeschrikt tijdens zijn werk” 
n.a.v. Lucas 1: 5-25 

▪ Kerstviering JV: De jeugdvereniging nodigt iedereen van 67 jaar en ouder oud 
voor de kerstviering op 11 december (anders dan eerder aangekondigd). 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 04 december: Volgende week zondag, 1e advent, beginnen de diensten 

op de normale tijden (09.30 uur en 14.30 uur) In beide diensten hoopt ds. 
W.J.A. Ester voor te gaan.  

 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Gezang 328: 1, 2, 3 Here Jezus, om Uw woord 
Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 

Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 

O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 

open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 

 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 42: 1, 5 OB 
't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw Naam verhogen? 
 

Maar de Heer zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 

Wetslezing 
 
Zingen: Psalm 119: 12, 34 NB  
Ik klem mij vast aan uw getuigenis. 
O HEER, laat niet vergeefs mij op U 
hopen! 
Gij zijt mijn licht, mijn dag bij 
duisternis, 
Gij doet uw woorden voor mijn ogen 
open, 
verruimt mijn hart en maakt mijn reis 
gewis. 
Ik zal de weg van uw geboden lopen. 

In eeuwigheid bestaat uw woord, uw 
kracht. 
Hoog in de hemel is uw naam 
verheven. 
Uw trouw is van geslachte tot geslacht, 
al wat er leeft ontvangt van U het 
leven. 
Gij hebt de hele wereld voortgebracht 
en voor altijd een vaste plaats gegeven. 
 

 



Gebed om opening van Gods Woord 
 
Schriftlezing: Psalm 27 (HSV) en Jakobus 5: 7-12 (HSV)  
1 Een psalm van David. De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik 
vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? 2 
Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden – mijn 
tegenstanders en mijn vijanden – struikelden zij zelf en vielen. 3 Al 
belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak er een oorlog 
tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. 4 Eén ding heb ik van de HEERE 
verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al 
de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen 
en te onderzoeken in Zijn tempel. 5 Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut 
op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, 
Hij plaatst mij hoog op een rots. 6 Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven 
mijn vijanden, die mij omringen. Ik zal in Zijn tent offers brengen onder 
geschal van trompetten; ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de 
HEERE. 7 Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep; wees mij genadig en 
antwoord mij. 8 Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn 
aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE, 9 verberg Uw aangezicht niet 
voor mij. Wijs Uw dienaar niet af in toorn, U bent mijn hulp geweest; laat 
mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil. 10 Want mijn 
vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij 
aannemen. 11 HEERE, leer mij Uw weg, leid mij op een geëffend pad 
omwille van mijn belagers. 12 Geef mij niet over aan de begeerte van mijn 
tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen 
die briesen van geweld. 13 Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid 
van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. 14 
Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht 
op de HEERE. 
7 Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de 
landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij 
geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. 8 U 
moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de 
Heere is nabij. 9 Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet 
veroordeeld wordt. Zie, de Rechter staat voor de deur. 10 Mijn broeders, 
neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die 
in de Naam van de Heere gesproken hebben. 11 Zie, wij prijzen hen 
gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u 
hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en 
barmhartig. 12 Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet: niet bij 
de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed, 



maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel 
valt. 
 
Zingen: Psalm 33: 6 DNP Verlangend staan wij uit te kijken 
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. 
 
Kindermoment  
 
Zingen kinderlied: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw 
Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder. 
En geen mens kan zonder water en zonder brood. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 
 
Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen. 
En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 
 
Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas 
 
Verkondiging: Stil maar, wacht maar? 
 
Zingen: Gezang 125: 1, 2 O kom, o kom, Immanuël 
O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 

O kom, Gij wortel Isaï, 
verlos ons van de tyrannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

Voorbede en dankzegging  



Collecte 
Na collecte worden de kinderen van de oppas opgehaald 
 
Zingen: Sela – Maranatha  
Wanneer komt de dag? Wanneer, o God, 
zal de nacht voorgoed ten einde zijn? 
Komt de tijd dat alles anders wordt, 
er geen tranen en geen rouw meer zijn? 
 
Iedereen zal zien hoe Jezus komt 
op de wolken met bazuingeschal. 
Vol van luister, stralend als de zon; 
Heer, hoe lang nog voor U komen zal? 
 
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! 
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed. 
Dan kniel ik neer, 
voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
 
Heer, wij zien met groot verlangen uit 
naar het eeuwig koninkrijk van God. 
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid; 
met haar bruidegom verenigd wordt. 
 
Hef je handen op en kijk omhoog. 
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag, 
met een brandend hart vervuld van hoop. 
Jezus komt. Er is een nieuwe dag! 
 
Niets is beter dan bij U te zijn. 
Wat een vreugde om te leven zonder pijn. 
Dan kniel ik neer, 
voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
 
Zegen 


