
Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 12 maart 2023, 
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J.R. Bulten Br. B. Koerts 
Schriftlezing:  
 

Schriftlezing: 
Lukas 7: 18-23  

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen gaan, als welkom van de gemeente, naar familie 

Heuvelman en de familie Bos aan de Albatrosstraat en worden weggebracht 
door Trijnie Braam 

▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 2e 
collecte is bestemd voor de bloemencommissie. 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema van vanmiddag is: “Wie is Hij, dat Hij de zonden van de mensen 
vergeeft.” n.a.v. Lucas 7: 36-50. 

 
Mededelingen D.V. 

▪ Zondag 19 maart: Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale 
tijden (09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens beide diensten hoopt ds. S.B. van der 
Meulen voor te gaan 

 
 
  



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 122: 1, 3 DNP 
Ik spring van blijdschap op wanneer 
vrienden mij vragen mee te gaan – 
Jeruzalem, ik kom eraan; 
ik sta al klaar, huis van de HEER! 
Vol vrolijkheid ga ik op pad. 
Mijn lied zwelt aan als ik de stad 
met eigen ogen kan bekijken. 
We gaan verheugd de poorten door. 
De lofzang van het pelgrimskoor 
weerklinkt tot wij Gods huis bereiken. 
 

Bid dat de HEER zijn vrede geeft, 
Jeruzalem van rust geniet, 
haar vestingwal bescherming biedt, 
wie van haar houdt in welvaart leeft. 
Het is voor elk familielid 
en voor mijn vrienden dat ik bid 
om voorspoed, veiligheid en vrede. 
Maar om Gods huis is het vooral 
dat ik voor Sion bidden zal,  
de mooiste stad van alle steden. 

Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 8: 1, 2 NB 
HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 
Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, 
maar in de mond van kindren doet Gij klinken 
uw machtig heil, zo maakt G'uw vijand stil 
en doet uw haters buigen voor uw wil. 
 
Wetslezing 
 
Zingen: Psalm 98: 2, 3 NB 
Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 
 

Laat heel de aard' een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des HEREN wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de HEER heeft onder ons zijn woning, 
de HEER die bij ons intocht houdt. 

Gebed om opening van Gods Woord 



Schriftlezing: Mat. 21: 1-17  (HSV)  
 
Zingen: Gezang 127: 1, 2, 3 Gaat, stillen in den lande 
Gaat, stillen in den lande, 
uw Koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons vóór alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 
 

Vat moed, bedroefde harten, 
de Koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, 
daar Hij u helpen zal. 
Er is weer nieuwe hoop: 
Hij noemt u zijn beminden, 
in 't woord laat Hij zich vinden, 
in avondmaal en doop.

Hoort toe, gij zwaarbeproefden, 
uw Koning is niet ver! 
Voor wie in 't duister toefden, 
rijst nu de morgenster. 

De Heer geeft in de nood 
zijn wonderbare bijstand; 
Hij slaat de laatste vijand, 
Hij overwint de dood. 

Kindermoment  
 
Zingen kinderlied: Opwekking 42: Ik stel mijn vertrouwen piano 
’k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
’k Zie naar Hem op en ’k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 

 
Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Opwekking 427 (Maak mij rein voor U) piano 
Maak mij rein voor U 
als gelouterd goud, 
en zuiver zilver. 
Laat mij zijn voor U 
als gelouterd goud; 
puur goud. 
 
 
 
 

Refrein: Dwars door het vuur 
maakt U mij rein en puur. 
Ik strek mij uit, Jezus, 
naar meer van uw Geest 
en uw heiligheid. 
Ja, ik besluit, Jezus, 
een dienstknecht te zijn 
van U, mijn meester, 
steeds tot uw wil bereid. 

  



Maak mij rein voor U. 
Was mijn leven schoon, 
vergeef mijn zonden. 
Laat mij zijn voor U, 
zuiver als uw Zoon; 
heilig mij.
(Refrein 2x) 
 
Voorbede en dankzegging  
 
Collecte (de kinderen worden van de oppas opgehaald) 
 
Zingen: Opwekking 715 vers 1, 4 en 5   piano 
Wat hou ik van uw huis, 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja, liever één dag dichtbij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 
Zegen 


