
Liturgie op zondagmiddag 5 juni 2022, 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

 Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. G. Op’t Hof 

Schriftlezing: 

Oppasdienst (0 t/m 3) 
Judit Ester 
Annerieke Poortinga 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: Het bloemstuk voor het Pinksterweekend is gemaakt door 

Monique Lemmen en gaat als groet van de gemeente naar de heer J. Koppe. 
Het bloemstuk wordt weggebracht door Jeanet Hillenga. 

▪ 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 dan een collecte voor de zending zijn.  

▪ Inzameling van de gaven 2e Pinksterdag: Morgen is de eerste collecte is 
bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke 
kassen 

▪ Verkoop collectebonen: Morgenavond bent u weer in de gelegenheid om 
collectebonnen aan te schaffen. De penningmeester zit voor u klaar in zaal 1 
tussen 18.30 uur en 19.00 uur. 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema van vanmiddag is “De Heilige Geest vervult de discipelen (Pinksteren)” 
n.a.v. Handelingen 2: 1-40 

▪ Volleybaltoernooi 24 juni: Op 24 juni organiseert de hervormde gemeente 
een volleybaltoernooi. Het is mogelijk om vanuit onze gemeente ook teams 
aan te melden. Wil je je aanmelden, als team of individueel? Dit kan nog tot 
uiterlijk 12 juni. 

 
Mededelingen D.V. 

▪ Maandag 6 juni: Op 2e pinksterdag zal er een gezamenlijke dienst zijn met 
baptisen gemeente en de hervormde gemeente. De dienst begint om 10.00 
uur in de baptisten kerk te Nieuwe Pekela 

▪ Zondag 12 juni: Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale 
tijden (09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens beide diensten hoopt kand. J. van 
Limbeek voor te gaan. 

 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Gezang 250  
Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods, 
daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 
 

Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
is alle denken, alle doen 
zo leeg en woest, zo dood, als toen 
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 

Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 
geen leven, dan waar Gij het wekt 
in een gemis dat naar U schreit. 
 

Hoor, Heilge Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 

O Heilge Geest, wij zijn verblijd: 
Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond, 
ten teken dat Gij bij ons zijt. 
 
Stil gebed 
Woord van afhankelijkheid en verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Psalm 36: 2 (DNP)  
Uw liefde raakt het hemelblauw. 
Tot in de wolken reikt uw trouw. 
Geen mens kan U doorgronden. 
Uw oordeel is onpeilbaar diep. 
U zorgt voor alles wat U schiep; 
uw trouw wijkt geen seconde. 

Uw liefde, God, maakt rijk en blij! 
Hier in uw huis genieten wij 
van wat U ons wilt geven. 
Uw bron schenkt aan wie dorstig is 
het levend water, helder, fris. 
Uw licht verlicht ons leven. 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezingen (HSV):  
Handelingen 2: 1-14 
1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind 
bijeen. 2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige 
windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 3 En aan hen werden tongen 
als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 4 En zij werden 
allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de 
Geest hun gaf uit te spreken. 5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende 
mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. 6 Toen dan dit geluid klonk, kwam 
de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal 
spreken. 7 En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen 
elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken? 8 En hoe kunnen wij hen 
dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 9 Parthen, Meden en 
Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en 
Asia, 10 Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de 



nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, 11 Kretenzen en 
Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. 12 En zij 
waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: 
Wat wil dit toch zeggen? 13 Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn. 14 Maar 
Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: 
Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn 
woorden tot uw oren doordringen. 
 
1 Petrus 2: 9-12 
9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, 
een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen 
van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, 10 u, die 
voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar 
nu in ontferming aangenomen bent. 11 Geliefden, ik roep u op als bijwoners en 
vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de 
ziel. 12 Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u 
kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, 
God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. 
 
Zingen: Psalm 51: 5 (NB)  
Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
 
Verkondiging vanuit 1 Petrus 2: 9-12 
 
Zingen: Gezang 21: 1, 6, 7  
Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 

Vreemdeling, die hier op aard moet 
gedogen, 
dat u de haat der mensen treft, 
Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen 
en Hij buigt neer wie zich verheft. 
Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht. 
Halleluja! Halleluja! 

 
Roemt dan, gij mensen, en lofzingt 
tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 

zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heilge Geest! 
Halleluja! Halleluja! 

 
Dankgebed 



 
Collecten 
 
Zingen: Kinderlied Zeg het voort 
Omat de Heer verrezen is 
Zingen wij in koor 
Heel de wereld door 
Omdat de Heer verrezen is 
Zingen wij in koor 
Tot de wereld hoort 
Dat de Heer verrezen is 
(refrein) 

Omdat de Heer verheerlijkt is 
Zingen wij in koor 
Heel de wereld door 
Omdat dat de Heer verheerlijkt is 
Zingen wij in koor 
Tot de wereld hoort 
Dat de Heer verheerlijkt is 
(refrein) 

 
Refrein: 
Zeg het voort (zeg het voort) 
Zeg het voort (zeg het voort) 
Geef het door dat de Heer verrezen is 
Zeg het hier (zeg het hier) 
Zeg het daar (zeg het daar) 
Want het woord is waar 
 

Omdat de Geest gekomen is 
Zingen wij in koor 
Heel de wereld door 
Omdat de Geest gekomen is 
Zingen wij in koor 
Tot de wereld hoort 
Dat de Geest gekomen is 
(refrein) 

 
Zingen: Opwekking 346 Maak ons tot een stralend licht 
Maak ons tot een stralend licht 
voor de volken, 
een stralend licht 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet 
wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
  

Maak ons tot een woord 
van hoop voor de volken, 
een levend woord 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 

Maak ons tot een zegening 
voor de volken, 
een zegening 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
wie elke schuld vergeeft. 
Uw genezing door ons heen. 

Maak ons tot een vrolijk lied 
voor de volken, 
een lied van dank 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld zingt 
voor degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen. 

  
En bouw uw koninkrijk 
in de volken, 
uw wil geschied' 
in de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet 
dat Jezus Christus heerst. 
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard'! 

 
Zegen 
 
 


