
LITURGIE  
 

voor de middagdienst op 
 

op zondag 19 juni 2022 in de  
Christelijke Gereformeerde Kerk  

te Nieuwe Pekela 
 

 *** 
 
Voorganger: ds. J.R. Bulten 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opw. 715: 1, 3, 5 (Wat hou ik van Uw huis) [dus couplet 2 en 4 overslaan] 
Wat hou ik van uw huis, 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw 
om de levende God. 
 
Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt 
in zijn heilige stad. 
 
De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
 
 
 



Zingen: Opw. 630 (Op elk moment van mijn leven) 
Op elk moment van mijn leven 
in voor- of tegenspoed 
aanbid ik U, mijn Jezus 
en dank U voor uw bloed. 
Ik vind kracht in U, mijn Vader, 
als ik heel dichtbij U ben. 
Mijn hart en mijn gedachten 
worden warm als ik bedenk: 
 
Refrein: 
Vader, U bent goed, 
U bent heilig, U bent liefde. 
Jezus, U bent groot, 
U bent sterker dan de dood. 
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 
en ik zing met heel mijn hart: 
'Ik hou van U'. 
 
Op elk moment van mijn leven 
bij dag en bij nacht 
wil ik uw woorden lezen 
en dragen in mijn hart. 
In de stormen van mijn leven, 
in de regen, in de kou, 
wil ik schuilen in uw vrede, 
wil ik rusten in uw trouw. 
(refrein) 
 
Slot: 
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 
en ik zing met heel mijn hart: 
'Ik hou van U'. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Lukas 15: 11-32  (HSV)   
 
Zingen: Thuis (Sela) 
Welkom thuis, 
hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis, 
voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest.  
Welkom thuis.  
 



Met zijn zegenende handen op je schouders  
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving  
heet Hij je welkom.   
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  
 
Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.  
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving 
heet Hij je welkom.  
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  
 
Kom maar binnen. 
Hij sluit je in zijn armen.  
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.  
Deel in de vreugde en open nu je handen.  
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid. 
 
Verkondiging: Thuis bij de Vader 
 
Zingen: Opw. 849 (De goedheid van God)  
 
Dankgebed 
Inzameling van de gaven (onder voorspel) 
 
Zingen: Opw. 617 (Een machtig Maker)  
Een machtig Maker 
formeerde mijn hart. 
Hij nam voor de tijd begon 
mijn leven in zijn hand. 
 
Hij kent mijn naam, 
Hij weet zelfs wat ik denk. 
Hij ziet mijn stil verdriet 
en hoort mij als ik roep. 
 
Ik heb een Vader, 
Hij noemt mij zijn kind. 
Hij laat mij nooit alleen, 
waarheen ik ook zal gaan. 
 
Hij kent mijn naam, 
Hij weet zelfs wat ik denk. 
Hij ziet mijn stil verdriet 
en hoort mij als ik roep. 



 
Hij kent je naam, 
Hij weet zelfs wat je denkt. 
Hij ziet jouw stil verdriet 
en luistert als je roept, 
en luistert als je roept. 
 
Kinderen terug van zondagsschool (tijdens naspel) 
 
Zingen: Opw. 88 (Een rivier vol van vrede) 
(2x) 
Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn hart. 
 
(2x) 
Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
in mijn hart. 
 
(2x) 
Ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
in mijn hart. 
 
(2x) 
Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
in mijn hart. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Opw. 599 (Kom tot de Vader) 
Kom tot de Vader 
 
Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 



En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 
 
Refrein: 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar 
wanneer jij komt. 
 
En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 
 
(refrein 2x) 
 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 
Zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


