
Liturgie voor de middagdienst op zondag 3 juli 2022, 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J.R. Bulten (viering H.A.) Ds. J. Oosterbroek 
Schriftlezing:  
Openbaringen 21: 1-8 

Schriftlezing: 
Psalm 119: 1-24 

Oppasdienst  
Gendia Hillenga 
Geertje Smidt 
Lianne Smidt 

Oppasdienst (0 t/m 3) 
Karlein Westra 
Janna Meijer 

Mededelingen  
▪ 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 een collecte zijn voor de zending. 
▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema 

van vanmiddag is “Stefanus wordt martelaar” n.a.v. Handelingen 6 & 7 
▪ Presentatie fam. Van Oostrom: Na de ochtenddienst is er een presentatie door 

br. en zr. Jaap en Wies van Oostrom over hun werk in Zuid-Afrika. 
▪ Startactiviteiten nieuwe seizoen: Om alvast in de agenda te noteren: de 

startzondag (11 sept. 2022) en daarna de startweek en daarbij ook het 
welkomstfeest op zaterdagavond 17 september.  

▪ Oproep oppasdienst: Er worden nieuwe oppassers gezocht. Ben/weet jij 
iemand die zou willen oppassen? Graag! Meld je even bij Karlein Westra, Kora 
Davids of Sebo Hillenga.  

 
Mededelingen D.V. 

▪ Zondag 10 juli: Volgende week zondag 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.  

 

  



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: (staande) Opw 520  
Wees mijn verlangen, 
o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen 
in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten 
op U zijn gericht; 
wakend of slapend, 
vervuld van uw licht. 
 

Geef mij uw wijsheid, 
uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf 
en U in mij Heer, 
U als mijn Vader 
en ik als uw kind 
dat in uw armen 
geborgenheid vindt. 

Geef mij uw schild 
en uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden 
bereid. 
Wees als een burcht, 
als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog 
waar uw liefde mij wacht. 
 

Wat baat mij rijkdom 
of eer van een mens: 
bij U te wonen 
is al wat ik wens, 
met als beloning 
dat ik op U lijk; 
hemelse Koning, 
pas dan ben ik rijk. 

Hemelse Koning, 
die het kwaad overwon, 
als ik daar kom 
in het licht van uw zon, 
Stralend van vreugde, 
getooid als een bruid, 

gaat mijn verlangen 
nog meer naar U uit. 
Stralend van vreugde, 
getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen 
nog meer naar U uit. 

 
Moment van stil gebed (staande) 
Woord van afhankelijkheid en verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Ps 84: 1 en 2 OB 
Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
o HEER, der legerscharen God, 
zijn mij uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên 
om 's HEREN voorhof in te treên, 
mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
mijn hart roept uit tot God, die leeft, 
en aan mijn ziel het leven geeft! 

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
de zwaluw legt haar jongskens neer 
in 't kunstig nest bij uw altaren, 
bij U, mijn Koning en mijn God, 
verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
geduchte HEER der legerscharen, 
welzalig hij,die bij U woont, 
gestag U prijst en eerbied toont.



 
Gebed om leiding van de Heilige Geest 
 
Schriftlezing (HSV) Ps 119: 1-24 
aleph 1 Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE 
gaan. 2 Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel 
hun hart zoeken, 3 die ook geen onrecht bedrijven, maar in Zijn wegen 
gaan. 4 HEERE, Ú hebt geboden om Uw bevelen ten zeerste in acht te 
nemen. 5 Och, waren mijn wegen zo vast om Uw verordeningen in acht te 
nemen! 6 Dan zou ik niet beschaamd worden, als ik oog zou hebben voor 
al Uw geboden. 7 Ik zal U loven met een oprecht hart, wanneer ik Uw 
rechtvaardige bepalingen geleerd heb. 8 Ik zal Uw verordeningen in acht 
nemen, verlaat mij niet geheel en al. beth 9 Waarmee houdt een 
jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord. 
10 Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. 
11 Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet 
zondig. 12 Geloofd zij U, HEERE, leer mij Uw verordeningen. 13 Ik heb met 
mijn lippen verteld al de bepalingen van Uw mond. 14 In de weg van Uw 
getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit. 15 Ik overdenk Uw 
bevelen en heb oog voor Uw paden. 16 Ik verblijd mij in Uw 
verordeningen, Uw woord vergeet ik niet. gimel 17 Wees goed voor Uw 
dienaar, dan zal ik leven en Uw woord in acht nemen. 18 Ontsluit mijn 
ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet. 19 Ik ben een 
vreemdeling op de aarde, verberg Uw geboden niet voor mij. 20 Mijn ziel 
wordt verteerd van verlangen naar Uw bepalingen, te allen tijde. 21 U 
bestraft de vervloekte hoogmoedigen, die van Uw geboden afdwalen. 22 
Wentel smaad en verachting van mij af, want ik heb Uw getuigenissen in 
acht genomen. 23 Zelfs toen vorsten op hun troon gezeten tegen mij 
spraken, overdacht Uw dienaar Uw verordeningen. 24 Ja, Uw 
getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap, zij zijn mijn raadgevers. daleth 
 
Zingen: LdK 328: 1 en 2  
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. 

Verkondiging 
 



Zingen: DNP Ps 119: 1 en 2  
Als je de weg van Gods geboden gaat, 
je voeten in het rechte spoor blijft 
zetten, 
naar Hem blijft zoeken en het kwade 
laat, 
vind je geluk dankzij zijn goede wetten. 
Een zegen is wat in uw regels staat; 
U vraagt van ons dat wij er steeds op 
letten. 
 

Ach, was mijn leven maar zo 
wetsgetrouw 
dat ik nooit met uw wet de hand zou 
lichten. 
Als ik die houd, raak ik niet in het nauw. 
Ik zal mij zingend op uw regels richten. 
Verlaat mij niet voorgoed, want vol 
berouw 
doe ik waartoe uw woorden mij 
verplichten. 

 
Dankgebed: 
Inzameling van de gaven (kinderen worden opgehaald) 
 
Kinderlied: Who is the king of the jungle 

Who's the King of the jungle? 
who's the King of the sea? 
Who's the King 
of the universe and 
who's the King of me? 
Well, I say: J E S U S, yes! 
He's the King of me! 
He's the King of the universe, 
the jungle and the sea! 
Wie's de Heer van de jungle? 

Wie's de Heer van de zee? 
Wie's de Heer 
van het groot heelal en 
wie's de Heer van mij? 
Ja, ik zeg: J E Z U S, ja! 
Hij's de Heer van mij! 
Hij de Heer van het groot heelal, 
de jungle en de zee! 
 

 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen: (staande) LdK 44: 1 en 2  
Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 

Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

Zegen: (staande) 


