
Liturgie voor de morgendienst op hulpverleningszondag 5 maart 2023
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09.30 uur Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal Ds. S.P. Roosendaal
Schriftlezing: 
Jesaja 52: 13 - 53:12

Schriftlezing:
Marcus 6: 1 - 13

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

mevrouw B. Eelsing en worden weggebracht door Ansje de Jonge.
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

2e collecte is voor de kerkelijke kassen.
 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.
 Collectebonnen: Morgenavond bent u in de gelegenheid om 

collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De penningmeester zit 
voor u klaar tussen 18.30 uur en 19.00 uur.

 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema van vanmiddag is: “Wie is Hij, dat de wind en het water Hem 
gehoorzamen.” n.a.v. Marcus 4: 35-41.

Mededelingen D.V.
 Biddag 2023: Komende woensdag is het biddag. De dienst begint om 

19.30 uur. Ds. J.R. Bulten hoopt deze dienst voor te gaan. De collecte is 
tijdens deze dienst bestemd voor de kerk. 

 Zondag 12 maart: Volgende week zondag beginnen de diensten op de 
normale tijden (09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens de morgendienst hoopt 
ds. J.R. Bulten, tijdens de middagdienst hoopt br. B. Koerts voor te gaan. 

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 25: 7, 8 en 10
Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
‘t heilgeheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreêverbond getoond,
d’Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten.

Zie op mij in gunst van boven,
wees mij toch genadig, HEER!
Eenzaam ben ik en verschoven,
ja, d’ellende drukt mij neer.
‘k Roep U aan in angst en smart,
duizend zorgen, duizend doden
kwellen mijn bekommerd hart:
voer mij uit mijn angst en noden!



Mogen mij toch steeds behoeden
vroomheid en waarachtigheid.
Hoopvol is het mij te moede,
U verwacht ik t’allen tijd.
Here God van Israël,
red uw volk in tegenspoeden!
Toon uw goddelijk bestel,
dat uw hand ons toch behoede!

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Evang. liedbundel 346
Ik wil zingen van mijn Heiland, van 
Zijn liefde, wondergroot,
Die Zichzelve gaf aan't kruishout, 
en mij redde van de dood.

'k Wil het wonder gaan verhalen, 
hoe Hij op Zich nam mijn straf;
hoe in liefde en genade, 
Hij 't rantsoen gewillig gaf. (refr.)

Ik wil zingen van mijn Heiland, 
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven, 
eeuwig eens bij Hem te zijn. (refr.)

Gebed om leiding v/d Heilige Geest

De wet van God

Zingen: Opwekking 847
Er is hoop die groter dan de dood is,
er is leven sterker dan het sterven.
Er is licht dat niemand ooit kan 
doven,
er is liefde die nooit teleur zal 
stellen.

Dus richten wij onze harten naar 
boven,
vertrouwen wij op de God die wij 
loven.

Refrein:
Zing, o zing van mijn Verlosser, 
met Zijn bloed kocht Hij ook mij,
aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij.

'k Wil mijn dier'bre Heiland prijzen, 
spreken van Zijn grote kracht,
Hij kan overwinning geven 
over zond' en satans macht. (refr.)

Er is vrede, ver voorbij de onrust,
er is blijdschap dieper dan de 
tranen.
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte,
er is trouw die ons niet zou verlaten.
Onze hulp en onze verwachting
is in U, voor eeuwig.

Niemand die ons uit Uw handen kan 
roven,
een machtige rots, onze schuilplaats
is God.



Er is troost die sterker dan de pijn is,
er is vreugde groter dan ons lijden.
Er is antwoord, midden in de twijfel,
overwinning dwars door al ons 
strijden.
Onze hulp en onze verwachting
is in U, voor eeuwig. 

Onze hulp en onze verwachting is in 
U,
onze hulp en onze verwachting is in 
U,
onze hulp en onze verwachting is in 
U, voor eeuwig.
Dus richten wij onze harten naar 
boven,
vertrouwen wij op de God die wij 
loven.
Niemand die ons uit Uw handen kan
roven,
een machtige rots, onze schuilplaats
is God.

Schriftlezing: Jesaja 52: 13 - 53:12

Dus richten wij onze harten naar 
boven,
vertrouwen wij op de God die wij 
loven.
Niemand die ons uit Uw handen kan 
roven,
een machtige rots, onze schuilplaats
is God.
Tot aan de dag dat U bij ons komt 
wonen en alle tranen voor altijd zal 
drogen.
Is het Uw Geest die ons helpt te 
geloven:
een machtige Rots, onze schuilplaats
is God.

Tot aan de dag dat U bij ons komt 
wonen en alle tranen voor altijd zal 
drogen.
Is het Uw Geest die ons helpt te 
geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats 
is God

13 Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en 
verheven, ja, zeer hoog verheven worden.
14 Zoals velen zich over U ontzet hebben – zo geschonden was Zijn gezicht, meer 
dan van iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen –
15 zó zal Hij vele heidenvolken besprenkelen, koningen zullen vanwege Hem 
sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij die 
het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen.

1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE 
geopenbaard?
2 Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit 
dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen 
gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.



3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, 
bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt;
Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.
4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij 
gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en 
verdrukt.
5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn 
striemen is er voor ons genezing gekomen.
6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar
de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
7 Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet 
open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor 
zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.
8 Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd 
uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de 
overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.
9 Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood 
geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond 
geweest is.
10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt.
Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij 
zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand 
voorspoedig zijn.
11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd 
worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen 
rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat
Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij 
de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

Zingen: Psalm 22: 3 en 6 (DNP)
De mensen kijken op mijn lijden 
neer.
Ze grijnzen: ‘Richt je nu maar op de 
HEER.
Hij mag je graag, Hij helpt je vast 
een keer uit de ellende.’
Van jongs af aan wist ik dat U mij 
kende.
Vanaf de moederschoot zag U mijn 
noden;
sindsdien heeft U mij zorgzaamheid 
geboden. Grijp nu ook in. 

U antwoordt mij in mijn 
vertwijfeling.
Mijn broeders horen hoe ik voor U 
zing.
U heeft mij niet veracht: opnieuw 
ontving ik licht en leven.
Volk van de HEER, juich mee, Hij is 
verheven.
Zijn hand bereidt een feest voor 
arme slaven.
Wie naar Hem zoekt, ontvangt zijn 
goede gaven in eeuwigheid. 



Kinderlied: Opwekking kids 46
Jezus is het licht der wereld
Jezus is het levend woord
Jezus is de goede herder
Jezus is het Lam van God

Hij kent ons als geen ander
Hij weet wie we zijn
Hij weet hoe wij ons voelen
Hij was een mens als wij
Hij deelt in onze vreugde
en Hij kent ons verdriet
nee, er is niemand zoals Hij

Hij is aan ’t kruis gestorven
Hij droeg daar onze schuld
Hij gaf zijn eigen leven
Hij heeft de wet vervuld
gestorven en begraven
maar ook weer opgestaan
ja, Jezus leeft in eeuwigheid

Verkondiging:

Een man van smarten

Zingen: Opwekking 787
Man van smarten, Lam van God,
diep veracht, verguisd;
onze straf, de toorn van God,
droeg Jezus aan het kruis.

Refrein:
O dat ruwe kruis, mijn redding;
waar uw liefde mij overspoelt.
Heel mijn ziel roept uit: Halleluja!
Eer, aanbidding voor uw Naam.

Jezus is het levend water
Jezus is het levend brood
Jezus is de ware wijnstok
Jezus is de Zoon van God

Jezus is de Messias
Jezus is de bruidegom
Jezus is de hogepriester
Jezus is het Lam van God

Jezus is de Zoon des mensen
Jezus is de weg tot God
Jezus is de overwinnaar
Jezus is de Zoon van God

Jezus is de Leeuw van Juda
Jezus is de sterke Rots
Jezus is onze Redder
Jezus is het Lam van God

Jezus is de Weg en Waarheid
Jezus is de Vredevorst
Jezus, het begin en einde
Jezus is de Zoon van God

Vals beschuldigd, bleef Hij stil,
ondanks spot en hoon;
boog Hij voor zijn Vaders wil,
droeg Hij de doornenkroon.

Om ons te redden van de dood
is Jezus afgedaald
en zelfs voor wie Hem kruisigden
heeft Hij de prijs betaald. (refr.)



U vergeeft mijn schuld, wast mijn 
zonden af,
door het kostbaar bloed dat mijn 
Jezus gaf.
Nee, de zondevloek kleeft niet meer 
aan mij;
wie de Zoon bevrijdt, die is waarlijk 
vrij! (refr.)

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Zingen: Z.G. 270: 1, 4, 5 en 6
De Heer beschut wie bij Hem 
schuilen,
Hij is een rots, een zon, een schild,
een schouder om op uit te huilen,
een stem die wind en water stilt,

Begeef u niet op eigen wegen –
die lopen dood in een ravijn,
maar laat zijn zorg u tot een zegen,
zijn woord de weg ten leven zijn.

Zegen

Kijk, de steen is weggedaan.
En kijk, het graf is leeg.
Halleluja, prijs zijn Naam!
Gods Zoon is opgestaan! (refr.)

Eer, aanbidding voor uw Naam.

Wie weet wat ons de tijd zal leren -
hoe zal ons leven verder gaan;
op alle paden leeuwen, beren?
Vlak voor u zal de herder staan!

Houd moed! Al gaat door duizend 
kuilen
uw pad niet zó als gij het wilt,
de Heer beschut wie bij Hem 
schuilen,
Hij is uw rots, uw zon, uw schild.

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen


