
Liturgie op zondagmiddag 12 juni 2022, 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

 Middagdienst: 14.30 uur 

Kand. J. van Limbeek 

Schriftlezing: 
Jesaja 32 

Oppasdienst (0 t/m 3) 
Janna Meijer 
Mark Davids 

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

naar en worden weggebracht door 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen 
▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 

thema van vanmiddag is “De discipelen genezen een verlamde man” n.a.v. 
Handelingen 3: 1-10 

▪ 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 alleen 
vandaag nog! 

 
Mededelingen D.V. 

▪ Zondag 19 juni: Volgende week zondag, slotzondag 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.  

 
Voorzang: 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. 
 
Stil gebed 
Votum 
 
 



Zingen: Psalm 72:1,6,7 (NB) 
Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvlen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 
 

Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 

Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Isrel leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull' de tijd. 

Looft God de HEER, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de HEER. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Jesaja 32 
 
Zingen: Lied 281:1,3,4  
Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 
Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 
 
Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der englen in. 
 
Prediking 
 
Zingen: Opwekking 388 
(2x) 
De woestijn zal bloeien als een roos 
en de steppe zal jubelen en juichen, 
want het levend water van Gods Geest 
maakt dorstig land tot waterbronnen. 
  

(2x) 
Sta op, Sion en juich, 
want de Here heeft u verlost; 
want de lamme zal springen als een hert 
en de stomme zal jubelen en juichen.

Dankgebed 
 



Collecte 
 
Kinderen terug+ kinderlied:‘Kom aan boord’ 
Voor de zieken - voor de armen 
Voor de mensen met verdriet 
Voor het kind dat blijft proberen 
Maar toch denkt: het lukt me niet 
Voor de zwerver die moet zwerven 
En geen plek heeft waar hij hoort 
Is er altijd nog die ene en die roept: kom maar aan boord! 
 
Kom aan boord 
Ook voor jou is er een plekje 
Waar je hoort 
Laat de hoop niet langer varen 
Kom aan boord 
Sta niet doelloos aan de kant 
Want er is een hart vol liefde 
Pak die uitgestoken hand 
 
Voor het meisje dat blijft denken 
Alles gaat bij mij steeds mis 
Voor de jongen die al vaker 
Uit de boot gevallen is 
Voor het kindje dat nog nooit 
Van trouw of liefde heeft gehoord 
Is er altijd nog die ene en die roept: kom maar aan boord! 

 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Slotzang: Psalm 89:3,8 (OB) 
De hemel looft, o HEER, Uw wond'ren dag en nacht; 
Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht, 
Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen; 
Want wie is U gelijk bij al de hemelingen? 
En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten, 
Wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten? 
 
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen, 
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen; 
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
En onze Koning is van Isrels God gegeven. 
 
Zegenbede 


