
LITURGIE  
 

voor de middagdienst  
op zondag 6 november 2022 in de  
Christelijke Gereformeerde Kerk  

te Nieuwe Pekela 
 

 
Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J.R. Bulten Ds. J. van der Vecht 

Schriftlezing:  
Ezra 7: 1-10 

Schriftlezing: 
Psalm 131 

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

Ria Nap en worden weggebracht door Trijnie Braam. 
▪ 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 de zending: Vandaag is het de eerste zondag van de maand. Bij 
het uitgaan van de kerk zal er een collecte worden gehouden voor de zending. 

▪ Collecte voor de bloemencommissie: Volgende week zondag is de 2e collecte 
bestemd voor de bloemencommissie. 

▪ Aanschaf collectebonnen: Morgenavond bent u in de gelegenheid om 
collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De penningmeester zit voor u 
klaar van 18.30 uur tot 19.00 uur in zaal 1. 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema 
van vanmiddag is “De gelijkenis van de corrupte rechter” n.a.v. Lucas 18: 1-8. 

▪ Jeugdvereniging: In verband met de doopdienst is er na de morgendienst 
geen JV. 
 

Mededelingen D.V. 
▪   Zondag 13 november: Volgende week zondag beginnen de diensten op de 

normale tijden (09.30 uur en 14.30 uur) In beide diensten hoopt ds. J.R. 
Bulten voor te gaan. 



Welkom 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen (staande):   Opw 640 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven; 
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 
 
Slot: 
Mijn hulp is van U, Heer. 
O, van U! 
 
Moment van stil gebed (staande) 
Woord van afhankelijkheid en verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Ps 146: 1 en 3 NB 
Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den HEER uw God. 
 

Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 

Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Psalm 131 (HSV) 
 



Zingen: Ps 62: 1 en 4 NB 
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, - op Hem toch kan ik 
bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 

Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 
Hij immers schenkt u altijd weer 
zijn heil, - op Hem toch kunt gij 
bouwen. 
Wankel dan niet, want Hij staat vast, 
Hij is, ook als het onheil wast, 
uw rots, uw enige vertrouwen. 

Verkondiging 
 
Zingen: Opw 717 “Stil mijn ziel wees stil” 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
 
Refrein: 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 
 
(Refrein) 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
 
(Refrein 2x) 
 



Ik rust in U alleen. 
In U alleen. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven (de kinderen worden van de oppas en de  
zondagsschool gehaald) 
 
Kinderlied: Juich, doe mee allemaal 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen (staande): Ps 150: 1 en 2 NB 
Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 
Zegen (staande) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


