
LITURGIE  
  

op zondag 26 februari 2023 in de  
Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela 

 
 
 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J.R. Bulten  Ds. J.R. Bulten 

Schriftlezing:  
Mattheus 20: 1-16 

Schriftlezing 
Mattheus 20: 17-28 
HC Zondag 15 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen gaan, als groet van de gemeente, naar J. van der 

Laan en worden weggebracht door Jeanet Hillenga. 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 2e 

collecte is voor de kerkelijke kassen. 
▪ Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. Bij 

het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor het onderhoud van de 
gebouwen. 

▪ Collecte voor zending: Volgende week is het de eerste zondag van de maand. 
Bij het uitgaan van de kerk zal er een collecte voor de zending zijn. 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema van vanmiddag is: “Hij is toch timmerman.” n.a.v. Marcus 6: 1-6 

 
Mededelingen D.V. 

▪ Zondag 5 maart: Volgende week zondag beginnen de diensten op de 
normale tijden (09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens beide diensten hoopt ds. S.P. 
Roosendaal voor te gaan. 

▪   Bruiloft vrijdag 3 maart: Op vrijdag 3 maart trouwen André van der Laan en 
Kyra Frankot. De bruiloftsdienst zal om 15.00 uur gehouden worden in de 
CGK. Ds. J.R. Bulten hoopt deze dienst voor te gaan. 

 

 
 
 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Gezang 328: 1, 2, 3 Here Jezus, om uw woord 
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. 

O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 25: 2, 4 OB ‘k Hef mijn ziel 
HEER', ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJvrig mij Uw wet betrachten. 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER', 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
 

's HEEREN goedheid kent geen palen. 
God is recht, dus zal Hij door 
Onderwijzing hen, die dwalen, 
Brengen in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
In het effen recht des HEEREN. 
Wie Hem needrig valt te voet, 
Zal van Hem zijn wegen leren. 

Wetslezing 
 
Zingen: Psalm 19: 3, 5 NB Volmaakt is ‘s HEREN wet  
Volmaakt is 's Heren wet, 
die ons verkwikt en redt, 
waarbij de ziel herleeft. 
Getrouw en gans gewis 
is Gods getuigenis, 
dat dwazen wijsheid geeft. 
Des Heren woord is goed, 
wie zijn bevelen doet, 
zijn hart wordt opgetogen. 
Recht is het woord van God 
en louter zijn gebod, 
een licht voor onze ogen. 
 

Zo helpt Gij, God, uw knecht, 
en houdt zijn paden recht 
in 't spoor door U gewild. 
Wie uw geboden acht, 
wie trouw uw wet betracht 
beloont Gij ruim en mild. 
Maar zonder U, o Heer, 
verdwaal ik altijd weer 
op zelfgekozen wegen. 
O, reinig metterdaad 
mij van 't verborgen kwaad, 
en leid mij met uw zegen! 

Gebed om opening van Gods Woord 



Schriftlezing: Mattheüs  20: 1 - 16 (HSV)  
 
Kindermoment  
 
Zingen kinderlied: Elly en Rikkert: Ik zal de Here God liefhebben  
Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart,  
met mijn hele ziel, mijn hele verstand. 
Ik zal mijn naaste liefhebben als mijzelf, 
als ik ga of sta, of wacht op zijn ja. 
Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart. 
 
Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas 
 
Verkondiging: Verwonderd vanwege Gods vrijgevigheid  
 
Zingen: Psalm 136: 1, 12, 13 NB 
Looft den HEER, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Looft den Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 
 
Aan den God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Voorbede en dankzegging  
 
Inzameling van de gaven (de kinderen worden van de oppas opgehaald) 
 
Zingen: Opwekking 248 God is getrouw 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


