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

 

 

Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. S.B. van der Meulen 

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 Opwekking 614 Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 
met een kruis op zijn rug 
en een doornenkroon. 
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: 
‘Kruisig Hem!’ 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 



Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, 
als de Koning der Joden wordt Hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als Hij roept: ‘Het is volbracht’. 
 
Refrein: 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
 
In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is nu weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
(Refrein ) 
 
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. 
 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,          ) 
dat U het kruis voor mij droeg.                ) 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.      ) 2x 
Uw genade is mij genoeg.                       ) 
 
Stil gebed 
Woord van afhankelijkheid en verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen Ps.28:1, 4, 5 NB 
Ik roep tot U, mijn rots, mijn HERE! 
Blijf U niet zwijgend van mij keren, 
ik word een dode met de doden, 
als Gij U doof houdt voor mijn noden. 
Ik hef mijn hand naar waar Gij zijt, 
verborgen in uw heiligheid. 
 

Geloofd zij God, die naar mijn woorden, 
mijn smeken en mijn klagen hoorde. 
Hij is mijn schild en mijn betrouwen, 
een bolwerk voor wie op Hem bouwen! 
Nu juicht mijn hart, nu juicht mijn stem 
en met mijn loflied prijs ik Hem. 

Hij is een kracht voor al de zijnen! 
Hij zal hun tot een hulp verschijnen 
en zijn gezalfde tot een zegen! 
Verlos uw erfdeel allerwegen! 
Uw eigendom, o HERE, weid 
en draag het tot in eeuwigheid! 
 
Gebed 



Schriftlezing 2 Corinthiërs 5:6-21 
 
Zingen LB 449: 1 t/m 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. 
 

Der sterren pracht 
is voor Hem nacht, 
hoe hel zij schittren mogen; 
en wij, bevlekt, 
met schuld bedekt, 
wat zijn wij in zijn ogen? 

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. 

 
Preek Zondag 15 
 
Zingen LB 460:1 t/m 5  
Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 

Looft Hem als uw vaadren deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 

Snel vergaan de mensenkindren 
als de bloemen op het veld. 
God alleen is onverminderd 
steeds dezelfde sterke held! 
Looft de Heer van dood en leven, 
Hem die onze dagen telt. 

Engelen, zingt ja en amen 
met de Koning oog in oog! 
Zon en maan, buigt u tezamen 
en gij sterren hemelhoog! 
Looft uw Schepper, looft uw Schepper, 
looft Hem, die het al bewoog! 
 
Gebed 
 



Collecte 
 
Kinderlied Dank u wel voor de sterren en de maan. 
(2x) 
Dank U wel voor de sterren en de maan 
Dank U wel Voor het groeien van het graan 
Dank U wel Voor de dieren in de wei 
Dank U wel Dat U steeds weer zorgt voor mij 
 
(2x) 
Dank U wel Voor de bloemen in het gras 
Dank U wel Voor de vissen in de plas 
Dank U wel Voor de bossen en de hei 
Dank U wel Dat u steeds weer zorgt voor mij 
 
(2x) 
Dank U wel Voor de wolken en de wind 
Dank U wel Voor elk mens voor ieder kind 
Dank U wel Want U bent zo heel dichtbij 
Dank U wel Dat U steeds weer zorgt voor mij 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Ps.33:7, 8 NB 
Heil hem, die hoopt in vrees en beven 
op Gods genadig aangezicht. 
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 
God houdt het oog op hem gericht. 
Ja, Hij kent de zijnen, 
Hij laat niet verkwijnen 
wie zijn hulp verbeidt. 
Koninklijk van gaven 
wil de HERE laven 
wie ontbering lijdt. 
 

Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heilge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde 
uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, 
geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 

Zegen 
 


