
Liturgie voor de middagdienst op  
eeuwigheidszondag 20 november 2022, 

 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 
 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J.R. Bulten Ds. C.G. op ‘t Hof 
Schriftlezing:  
2 Samuel 1: 1-12 
2 Samuel 1: 17-27 
Johannes 11: 23-27 
Johannes 11: 32-36 
Johannes 11: 43-44 
Openbaring 21: 1-5 

Schriftlezing: 
2 Korinthe 4:13 - 5:10 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: Vandaag is het eeuwigheidszondag. Het bloemstuk dat dan in 

de kerk staat is gemaakt door Monique Lemmen. Dit bloemstuk bestaat uit een 
hoofddeel en 2 delen voor de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar. De 
nabestaanden mogen het deel dat voor hen bestemd is meenemen. Verder 
worden er deze zondag geen bloemen weggebracht. 

▪ 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 onderhoud: Volgende week zondag is het de laatste zondag van 
de maand. Bij het verlaten van de kerk zal er dan een collecte zijn voor het 
onderhoud van de gebouwen. 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema 
van vanmiddag is “Zacheus ontmoet Jezus” n.a.v. Lucas 19: 1-10. 

▪ Kerstviering JV: De jeugdvereniging nodigt iedereen van 67 jaar en ouder oud 
voor de kerstviering op 18 december. De middag begint aansluitend aan de 
middagdienst. Voor eten wordt gezorgd. Het zal rond 19.30 uur afgelopen zijn. 
Aanmelden kan binnenkort.  

▪ Oproep bovenstemgroep: Voor de startende bovenstemgroep zijn wij op zoek 
naar broeders (jong en oud) die het fijn vinden om met elkaar God de lof toe 
te zingen. We gaan Psalmen en geestelijke liederen leren zingen met de 
bovenstem. We starten met oefenen één keer in de drie weken na de 
morgendienst. Lijkt het je wat en hebben we je hiervoor enthousiast gekregen? 
Fijn! Je kunt je aanmelden bij de volgende contactpersonen: 
Berend de Jonge, Jan de Wit, Eppo Hulzebos, Remko Cannegieter. 
 

Mededelingen D.V. 
▪   Zondag 27 november: Volgende week zondag, 1e advent, 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 en mededelingen 
 
Zingen (staande): Psalm 27:7 (NB) 
O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den HEER en houd u onversaagd. 
 
Moment van stil gebed (staande) 
Woord van afhankelijkheid en verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Gezang 441: 1, 2, 11 Komt kinderen niet dralen 
Komt, kinderen, niet dralen, 
want de avond is nabij! 
Wij zouden licht verdwalen 
in deze woestenij. 
Komt, vatten wij dan moed 
naar de eeuwigheid te streven, 
van kracht tot kracht te leven. 
in 't eind is alles goed. 
 

Het zal ons niet berouwen 
de smalle weg te gaan. 
Hij riep ons, de Getrouwe, 
en Hij ging zelf vooraan. 
Komt en vertrouwt op Hem 
die u is voorgetogen 
en richt uw hart en ogen 
vast op Jeruzalem. 

Het zal niet lang meer duren, 
houdt nog maar even vol! 

Het zal niet lang meer duren, 
dan zijn wij bij ons doel! 
Daar wacht ons lafenis, 
als wij met alle vromen 

voor eeuwig mogen wonen 
waar onze Vader is. 

 
Gebed om leiding van de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: 2 Korinthe 4:13 t/m 5:10 
13 Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben, overeenkomstig 
wat geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven 
ook wij, en daarom spreken wij ook. 14 Wij weten immers dat Hij Die de 



Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen 
met u voor Zich zal stellen. 15 Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat 
de genade, die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging van 
velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. 16 Daarom verliezen 
wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch 
wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. 17 Want onze lichte 
verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend 
eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. 18 Wij houden onze ogen 
immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men 
niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die 
men niet ziet, zijn eeuwig. 
 1 Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, 
afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met 
handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 2 Want in deze tent 
zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de 
hemel is, overkleed te worden, 3 als wij maar bekleed en niet naakt zullen 
bevonden worden. 4 Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten terwijl we 
het zwaar te verduren hebben; wij willen immers niet ontkleed, maar 
overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. 
5 Hij nu Die ons hiervoor heeft gereedgemaakt, is God, Die ons ook het 
onderpand van de Geest gegeven heeft. 6 Wij hebben dus altijd goede 
moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn 
van de Heere, 7 want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. 8 
Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit 
het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. 9 Daarom stellen wij 
er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem 
welbehaaglijk te zijn. 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van 
Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij 
door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 
 
Zingen: Joh de Heer 543: 1 en 4 k Heb geloofd en daarom zing ik 
'k Heb geloofd en daarom zing ik,  
daarom zing ik van genâ.  
Van ontferming en verlossing  
Door het bloed van Golgotha.  
Daarom zing ik U, die stervend, 
alles, alles hebt volbracht.  
Lam Gods, dat de zonde 
wegneemt,  
lam van God, voor ons geslacht. 
  

Ja, 'k geloof, en daarom zing ik  
Daarom zing ik U ter eer,  
's Werelds Heiland, Hogepriester,  
aller heren Opperheer!  
Zoon van God en Zoon des 
mensen,  
O, kom spoedig in Uw kracht,  
op des hemels wolken weder!'  
Kom, Heer Jezus, kom! ik wacht. 



Verkondiging: 'Toekomstperspectief' 
 
Zingen: Gezang 217 Jezus leeft en ik met Hem 
Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik zijn licht aanschouw, - 
dit is al waar ik op bouw. 
 

Jezus leeft! Hem is het rijk 
over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 
eeuwig heersen, eeuwig leven. 
God blijft zijn beloften trouw, - 
dit is al waar ik op bouw. 

Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij tenakomt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in 't nauw, - 
dit is al waar ik op bouw. 
 

Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
'Gij zijt al waar ik op bouw!' 

Dankgebed 
Inzameling van de gaven (de kinderen worden van de oppas en de 
zondagsschool gehaald)  
 
Kinderlied  Een rivier vol van vrede 
Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede 
in mijn hart. 
Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede 
in mijn hart. 
 

Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
in mijn hart. 
Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
in mijn hart. 

Ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
in mijn hart. 
Ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
in mijn hart. 
 

Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
in mijn hart. 
Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
in mijn hart. 

 



Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen (staande):  Opwekking 798 Houd vol 
Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier 
met elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland 
voor ons klaar. 

Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
 

 
Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij 
elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd 
achterna. 

Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
 

 
Refrein: 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 

En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor 
zijn gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij 
mogen staan. 

 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
(Refrein) 
 
Zegen (staande) 


