
Liturgie voor zondagmiddag 12 maart 2023, 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
 
 
 
 

Welkom en mededelingen 
 
Zingen (staande): Psalm 146:1, 4 (NB) 
Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den HEER uw God. 
 

Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft den gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 

Moment van stil gebed (staande) 
Woord van afhankelijkheid en verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Opwekking 687 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 

Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 

Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan; 
spreek door uw woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 
 
 

Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft. 
Toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heft 

 
Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Lukas 7:18-23 (HSV) 
 
Zingen: Psalm 142:1, 6 (NB) 
Tot God den HEER hief ik mijn stem, 
ik riep tot God, ik smeekte Hem. 
Alles, alles wat mij benauwt 
heb ik den HERE toevertrouwd. 

Red mij van wie te sterk mij is, 
voer mij uit zijn gevangenis, 
dat ik U, HEER, dat ik U dan 
mijn Heer en God weer loven kan. 



Verkondiging  
 
Zingen: Psalm 73: 9, 10 (NB) 
Nu blijf ik bij U voor altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 

Wien heb ik in den hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wien ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 

Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven  
(de kinderen worden van de oppas en de zondagsschool gehaald) 
 
Kinderlied: Een steen op het graf 
Een steen op het graf 
Die kan er niet af 
Iedereen treurt 
Maar kijk 'es wat er is gebeurd 
De steen is weg 
De weg is vrij 
Het graf is leeg 
De pijn voorbij 
Want Jezus leeft 
En de steen is weg weg 
Helemaal weg 
 
 

Een steen op mijn hart 
Zo zwaar en zo zwart 
Het komt nooit meer goed 
Maar kijk 'es hier wat Jezus doet 
De steen is weg 
Mijn hart is vrij 
Ik voel me nieuw 
God is bij mij 
Wat Jezus leeft 
En de steen is weg 
Weg 
Helemaal weg 
Foetsie 

 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen (staande): Schriftberijmingen 8:1, 2 (Het dorre land zal juichen) 
Het dorre land zal juichen en bloeien als een roos, 
ja, jubelend getuigen: Gods heil is eindeloos. 
Sterkt dan de slappe handen en maakt de knieën vast, 
want God verbreekt uw banden en Hij verlicht uw last. 
 
Uw ogen en uw oren uw mond zal opengaan, 
de doven zullen horen de blinden zien voortaan, 
de lamme zal dan springen, springen zoals een hert, 
wie stom is zal dan zingen dat hij genezen werd. 
 
Zegen (staande) 
 


