
Liturgie voor de dienst op zondagmiddag 27 november 2022, 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Welkom en mededelingen 
 
Zingen (staande): Psalm 65: 1 en 2 NB 
De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 

Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 

Moment van stil gebed (staande) 
Woord van afhankelijkheid en verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Psalm 128: 1 en 3 DNP 
Geluk en rijke zegen 
is weggelegd voor hem 
die wandelt in Gods wegen 
en luistert naar zijn stem. 
Je zult de vruchten plukken 
van alles wat je doet. 
Je oogsten zullen lukken; 
met God gaat het je goed. 
 

De HEER zal voor je zorgen 
vanuit Jeruzalem. 
Geniet iedere morgen 
van wat je krijgt van Hem. 
Zie uit naar een lang leven 
als zegen uit zijn hand. 
Hij zal je vreugde geven 
en vrede in het land. 

Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Prediker 11: 1 – 12: 1 (HSV) 
 
Zingen: Gezang 44: 1, 2 en 3 
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. 

Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

 



Verkondiging Geniet! 
 
Zingen: Psalm 36: 2 DNP 
Uw liefde raakt het hemelblauw. 
Tot in de wolken reikt uw trouw. 
Geen mens kan U doorgronden. 
Uw oordeel is onpeilbaar diep. 
U zorgt voor alles wat U schiep; 
uw trouw wijkt geen seconde. 
Uw liefde, God, maakt rijk en blij! 
Hier in uw huis genieten wij 
van wat U ons wilt geven. 
Uw bron schenkt aan wie dorstig is 
het levend water, helder, fris. 
Uw licht verlicht ons leven. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven (de kinderen worden van de oppas en de zondagsschool  
gehaald) 
 
Kinderlied: Projectlied Advent  
In wereld, soms zo duister,  
Wordt al eeuwenlang gewacht.  
Op een nieuwe morgen luister,  
Hoor je t'lied al door de nacht?  
God belooft een nieuwe wereld,  
Al ons wachten wordt beloond.  
Hij zal wonen bij de mensen  
Komt als kind in onze nacht.  
 

Gloria Gloria  
God zal wonen bij de mensen  
Komt als kind in onze nacht.  
Gloria Gloria  
God zal wonen bij de mensen  
Komt als kind in onze nacht. 
 

In een wereld vol met zorgen, 
Wachten wij al eeuwenlang, 
Op een lichte, nieuwe morgen 
Hoor je ’t engelengezang?  
Straks zal alles weer gaan bloeien, 
Jezus krijgt dan alle macht. 
God zal wonen bij de mensen, 
Komt als kind in onze nacht. 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 



Zingen (staande): Opwekking 248 
God is getrouw, 
zijn plannen falen niet. 
Hij kiest de zijnen uit, 
Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, 
de toekomst overziet. 
Laat van zijn woorden 
geen ter aarde vallen. 
En 't werk der eeuwen, 
dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 

 De Heer regeert! 
Zijn koninkrijk staat vast. 
Zijn heerschappij omvat 
de loop der tijden. 
Een sterke hand, 
die nooit heeft misgetast. 
blijft met het heilig zwaard 
des Geestes strijden. 
En d'adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 

  
De Heil'ge Geest, 
die haar de toekomst spelt. 
doet aan Gods kerk 
zijn heilsgeheimen weten. 
Hij, die haar leidt 
en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek 
met wijsheid uitgemeten! 
Hij trekt met heel zijn kerk 
van land tot land, 
als Gods gezant. 
 
Zegen (staande) 
 


