
Liturgie voor zondag  19 maart 2023 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. S.B. van der Meulen Ds. S.B. van der Meulen 

Schriftlezing:  
Lucas 22: 39-53  
 
Thema: Een engel geeft Jezus kracht 

I. om te bidden 
II. om te strijden  

III. om te lijden 
 

Schriftlezing: 
2 Korintiërs 5: 6-21 
 
Thema: Door Jezus hebben wij 

I. een vriendelijke Vader 
II. een genadige Rechter 

III. een open hemel. 
 

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

Lange  en worden weggebracht door Yvonne Veldkamp 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 2e 

collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 

thema van vanmiddag is: “Hoe kan Hij zeggen dat hij uit de hemel komt?” 
n.a.v. Johannes 6: 25-51. 

▪ Rommelmarkt: Op zaterdag 15 april organiseert de activiteitencommissie een 
rommelmarkt. Als u spullen hebt voor de rommelmarkt kunnen die in de 
week voorafgaand aan de markt bij de kerk worden ingeleverd.  

 
Mededelingen D.V. 

▪ Jaarfeest 25 maart: Komende zaterdag vieren wij als gemeente het jaarfeest. 
De avond begint om 19.00 uur (zaal open vanaf 18.45 uur). Consumpties zijn 
te betalen met collectebonnen. Er is aan het begin van de avond mogelijkheid 
om collectebonnen aan te schaffen.  

▪ Zondag 26 maart: Volgende week zondag beginnen de diensten op de 
normale tijden (09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens beide diensten hoopt ds. J.R. 
Bulten voor te gaan. 

 

 
Welkom 
 
Voorzang LB 176: 1 t/m 5 
O Liefde die verborgen zijt 
in diepe stilten eeuwigheid, 
erbarm U over ons bestaan, 
het wordt verraden en verdaan. 
 

Hoe achtloos in ons midden wordt 
het kostbaar mensenbloed gestort 
en in het onbarmhartig licht 
het kruis des Heren opgericht. 

De minsten van de mensen zijn 
daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 
 

O Liefde uit de eeuwigheid, 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 



opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet, 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 
 
Stil gebed 
Woord van afhankelijkheid en verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen Ps.122: 1, 2, 3 NB 
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: 'Gord u aan 
om naar des HEREN huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij!' 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 
 

Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de HEER verkoor, 
hier, waar uw heilge muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar 's HEREN woord, om zijns naams ere! 
Zo is het Israël gezegd: 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 

 
Bidt heil toe aan dit Vredesoord: 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om 's HEREN tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 

 
Gebed 
Wet 
 
Zingen Opwekking 60  
Voor uw liefde, Heer Jezus, 
dank U wel. 
Voor uw liefde, Heer Jezus, 
dank U wel. 
Wij aanbidden U, Heer. 
U komt toe alle lof en eer. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 

Voor uw woord van genade, 
dank U wel. 
Voor uw woord van genade, 
dank U wel. 
Heer, U maakte ons vrij. 
In uw kracht overwinnen wij. 
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Wij aanbidden U, Jezus, 
Zoon van God. 
Wij aanbidden U, Jezus, 
Zoon van God. 
Vul ons hart voor altijd, 
met uw liefde en heerlijkheid. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 

U bent heilig, heilig, 
heilig Heer. 
U bent heilig, heilig, 
heilig Heer. 
Machtig God, zie ons staan, 
neem ons lied als een lofzang aan. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 



Maranatha, Heer Jezus, 
kom terug. 
Maranatha, Heer Jezus, 
kom terug. 
Wij verwachten U, Heer. 
Hoor wij bidden: Kom haastig weer! 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 
Schriftlezing Lucas 22:39-53 
 
Zingen LB 180:1 t/m 7  
Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. 
De Heiland heeft bewust die weg genomen. 
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, 
aanvaardt het lijden. 
 
Hoe dichtbij is de hof, waar Gij gewaakt hebt; 
verstaanbaar is de klacht, die Gij geslaakt hebt. 
Nog leeft de haat, die U kwam overvallen: 
zo zijn wij allen. 
 
Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden? 
Hij heeft hen driemaal slapende gevonden. 
Hij ging terug en heeft alleen geleden, 
eenzaam gebeden: 
 
Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan; 
waar zijn de englen die Mij kunnen bijstaan? 
Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden, 
uw wil geschiede. 
 
Altijd zal Jezus weer in doodsstrijd wezen, 
tot aan het eind der wereld moet Hij vrezen, 
zijn eigen jongeren in slaap te ontdekken. 
Wat zou hen wekken? 
 
In angst en tranen werd zijn strijd gestreden. 
Toen kon Hij toebereid naar voren treden. 
De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen, 
Hem niet verwinnen. 
 
Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare, 
wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren. 
Verander ons en reinig onze harten, 
o Man van smarten! 
 
 



Kinderlied ELB 420 Als je bidt zal Hij je geven 
Refrein: 
Als je bidt zal Hij je geven. 
Als je klopt aan de deur  
zal Hij open doen. 
Als je zoekt dan zul je 't vinden, 
halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
  
Als je de Vader vraagt om 'n brood, 
geeft Hij je zeker nooit een steen. 
Al je gebeden klein of groot, 
heus, Hij vergeet niet een. 
(refrein) 
  
Als je Mijn Vader iets wil vragen 
vraag in Mijn naam, Ik zal het doen. 
Ik ben met je alle dagen, 
Ik ben Dezelfde als toen. 
(refrein) 
 
Kinderen naar de oppas 
 
Preek Lucas 22: 43 
 
Zingen Ps.31: 7,13 NB 
Doe mij genadig weer aanschouwen 
uw liefelijk gelaat, - 
ik ben ten einde raad. 
Wek in mijn ziel een nieuw vertrouwen. 
Hoe is mijn moed geslonken, 
het hart is mij ontzonken. 
 

Doe over mij genadig lichten 
uw liefelijk gelaat, 
verlos mij van hun haat. 
Kom om uw knecht weer op te richten, 
hem die in zijn ellende 
zich altijd tot U wendde. 

Gebed 
 
Collecte 
 
Kinderen komen terug 
 
Zingen Ps.143:8 NB 
Laat 's morgens uw genade dagen 
voor ogen die het donker zagen. 
Ik bouw op U en anders geen. 
Wijs mij de weg van uw behagen, 
mijn ziel wacht het van U alleen. 
 
Zegen 


