
LITURGIE  
 

Voor de middagdienst  
op zondag 26 februari 2023 in de  
Christelijke Gereformeerde Kerk  

te Nieuwe Pekela 
 

 
Voorganger: ds. J.R. Bulten 



Mededelingen en welkom 
 
Zingen: Gezang 449: 1, 3, 4, 5 God enkel licht 
God enkel licht, 
wiens aangezicht 
zo blinkend is van luister, 
ziet ons onrein, 
ziet hoe wij zijn 
vervallen aan het duister. 
 

Heer, waar dan heen? 
Tot U alleen! 
Gij zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon 
heeft tot uw troon 
de weg ons weer ontsloten. 

Ja, amen, ja, 
op Golgotha 
stierf Hij voor onze zonde. 
Zijn schuldloos bloed 
maakt alles goed 
en reinigt ons van zonde. 
 

God onze Heer, 
wil tot uw eer 
ons klein geloof versterken. 
Dan zullen wij 
Hem, waarlijk vrij, 
volgen in goede werken. 

Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 16: 1, 3 NB Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God 
Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God, 
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker. 
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot, 
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. 
Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen 
dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen. 
 
Ik prijs de HEER; Hij heeft mijn hart verlicht, 
dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen. 
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht 
mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen. 
Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde 
staat God, mijn HEER, die mij tot hiertoe leidde. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Mattheüs 20: 17-28 (HSV) en HC Zondag 15 
 
Zingen: Gezang 177: 1, 2, 3, 6 Leer mij, o Heer 
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten: 
o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar moest lijden. 
 



'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
in onze plaats gemarteld en geslagen, 
de zonde dragen. 
 
O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder: 
de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder. 
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden 
de vloek der zonden. 
 
Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven, 
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? 
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden 
mijn hart niet wijden? 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Opwekking 268: 1, 4 Hij kwam bij ons, heel gewoon 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 
 
 
 

Refrein: 
Zie onze God, 
de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door 
zijn liefd' en kracht. 

 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
(refrein) 
 
Dankgebed 
Collecte 
 
Zingen: Opw. 392: 1, 2, 4 Mijn Jezus, ik hou van U 
Mijn Jezus, ik hou van U, 
ik noem U mijn Vriend. 
Want U nam de straf op U 
die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, 
mijn Redder bent U; 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 

Mijn Jezus, ik hou van U, 
want U hield van mij. 
Toen U aan het kruis hing, 
een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, 
een doornenkroon voor U; 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 



Als ik in uw glorie, 
uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij vóór U, 
in uw heiligdom. 
Gekroond met uw heerlijkheid, 
zal 'k zingen voor U: 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
Kinderen terug van zondagsschool (tijdens naspel) 
 
Zingen kinderlied: Diep, diep, diep als de zee (Opwekking kids 68) 
Diep, diep, diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd 
als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou en mij. 
 

‘t Is net zo diep, diep, 
diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd 
als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou. 

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Joh. De Heer 150: 1, 3 Welk een vriend is onze Jezus 
Welk een vriend is onze Jezus, 
Die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem, 
Altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neêr, 
juist omdat wij 't al niet brengen, 
in 't gebed tot onze Heer. 
 
Zijn wij zwak, belast, beladen, 
en ter neêr gedrukt door zorg, 
dierb're Heiland! onze toevlucht! 
Gij zijt onze hulp en borg, 
als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
in Zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 
 
Zegen 

 

 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


