Liturgie voor de diensten op zondag 15 april 2018
in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe
Pekela
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. J. Rozema
Ds. S.P. Roosendaal (doopdienst)
Gastgezin: fam. H. Raveling (jr.)
Gastgezin fam. H. Raveling (jr.)
Geluid: Mathé Hillenga
Geluid: Willem Wubs
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Heleen de Vries
Willem Wubs
Yvonne Cannegieter
Leonie Cannegieter
Marijke Cannegieter
Elisabeth Eelsing
Anita van der Laan
Mededelingen
 Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar de
doopouders, Stefan en Grean Jonker en worden weggebracht door mevrouw
Yvonne Veldkamp
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede
collecte is voor de kerkelijke kassen. Volgende week is de 2e collecte bestemd
voor de bloemencommissie.
 Afscheid fam. S.P. Roosendaal: Vrijdagavond 20 april om 19.00 uur organiseert
de kerkenraad een avond voor de gemeente waar op een informele wijze
afscheid genomen kan worden van ons predikantsgezin. Tijdens deze avond
zullen onze kinderen, jeugd en een aantal verenigingen op hun eigen wijze een
bijdrage leveren. Zou u eveneens iets willen bijdrage (max. 5 minuten) dan kunt
u dit aangeven tot 8 april bij Remko Cannegieter. Voor verdere vragen kunt u
eveneens bij Remko terecht.
Mededelingen D.V.
• Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema
van vanmiddag is: “De eerste zonde.”
• Zondag 22 april 2018: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30
uur en 14.30 uur. Tijdens de beide diensten hoopt Ds. S.P. Roosendaal voor te
gaan. Op zondag 22 april, is fam. fam. R. Cannegieter het gastgezin.
• Geluid zondag 22 april 2018: Ochtenddienst: Dian de Jonge. Middagdienst:
Jeroen Westra.

Liturgie Ochtenddienst
• Mededelingen door kerkenraad.
• Zingen Ps. 122: 1 ob
1 Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga met ons, en doe als wij."
Jeruzalem, dat ik bemin;
wij treden uwe poorten in;
daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wl gebouwd,
wl samgevoegd: wie haar beschouwt,
zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.
• Stil gebed (staande)
• Groet & Votum
• Zingen Ps. 134: 1 en 2 dnp
1. U die de HEER dient nacht en dag,
die Hem gehoorzaamt vol ontzag,
richt u van harte tot de HEER
en zegen Hem, bewijs Hem eer.

2. Laat Hij die alles heeft gemaakt
en die er zorgzaam over waakt
u zegenen met overvloed.
Zijn vrede maakt het leven goed.

• Lezing van de Tien Woorden en/of een gedeelte uit het N.T.
• Zingen Opw. 145:1
U zal ik loven, Heer,
met mijn ganse hart,
o God, ik wil uw wonderen verhalen;
in U wil ik mij verheugen.
U zal ik loven, Heer, met mijn ganse hart.
Ik zal U maken tot het voorwerp
van mijn vreugde,
halleluja.
• Gebed om opening van Gods Woord en voorbeden
• Schriftlezing Joh. 10: 14-16
14Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend,
15zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.
16Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik
binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één
Herder.

• Efez. 5: 21-33
21Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.
Vrouw en man in het huwelijk
22Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere,
23want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en
Hij is de Behouder van het lichaam.
24Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in
alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.
25Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en
Zich voor haar heeft overgegeven,
26opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord,
27opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of
rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.
28Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn
eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
29Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals
ook de Heere de gemeente.
30Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente.
31Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en
die twee zullen tot één vlees zijn.
32Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.
33Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf;
en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.
• Zingen Ps. 71: 1 en 2 nb
Heer, laat mij schuilen in uw hoede,
begeef mij niet o God,
maak nimmer mij ten spot.
Leid in uw trouw mijn weg ten goede,
verleen mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

• Verkondiging
• Zingen Gez. 481: 1, 2 en 3
1 O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Wees mij een burcht, waarheen ik
vluchten,
waarin ik nacht en dag
mij veilig bergen mag.
Mijn Rots, bij U is niets te duchten,
Gij hebt in al mijn noden
redding en heil geboden.

2 Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3 Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.
• Dankgebed
• Collecten
• Zingen Opw. 710
Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!
Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij
Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid
Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn
•

Zegen

Liturgie middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 617
Een machtig maker
Formeerde mijn hart.
Hij nam voor de tijd begon
Mijn leven in zijn hand.

Hij kent mijn naam,
Hij weer zelfs wat ik denk.
Hij ziet mijn stil verdriet
En hoort mij als ik roep.

Ik heb een Vader,
Hij noemt mij zijn kind.
Hij laat mij nooit alleen,
Waarheen ik ook zal gaan.

Hij kent mijn naam,
Hij weet zelfs wat ik denk.
Hij ziet mijn stil verdriet
En hoort mij als ik roep.

Hij kent je naam,
Hij weet zelfs wat je denkt
Hij ziet jouw stil verdriet
En luistert als je roept,
En luistert als je roept.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 97: 5 en 6 NB
Gij die God liefhebt, haat
hetgeen Hem tegenstaat.
Hij heeft zijn hart ontsloten
voor al zijn gunstgenoten.
Hij redt u uit de hand
van die u overmant;
uw leven is bewaard
bij Hem die heerst op aard;
de Heer strijdt aan uw kant.

Gods heil, Gods glorie staat
licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren
van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de Heer
stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt,
weest in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!

• Gebed om de Heilige Geest
• Onderwijs over de doop
• Zingen: Zingende Gezegend 234: 2 en 3 (Wijs: Ps. 21)
Wie in dit water ondergaat
Die onze dood is doorgegaan
zal nimmermeer verdrinken,
vraagt u om overgave:
hoe diep hij moge zinken.
wij zijn in Hem begraven,
Al is dit aardse leven kort,
maar in Hem ook weer opgestaan
al dreigt dichtbij de dood om voor zijn aangezicht
God draagt u in zijn schoot!
te leven in het licht.

• Vragen aan Stefan & Grean Jonker
De kinderen in de kerk mogen zachtjes naar voren komen en op de grond bij het doopvont
gaan zitten. Zo kunnen zij het ook heel goed zien.
• Doop van Joep Jonker
• Zingen: Ps. 134: 3 OB
3 Dat 's HEREN zegen op u daal',
zijn gunst uit Sion u bestraal'
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer:
looft, looft dan aller heren HEER!
• Moment van de zondagsschool
Onder het naspel van dit lied mogen de kleine kinderen (tot 6 jaar) vertrekken naar de
oppasdienst en de kinderen tot 10 jaar kunnen naar de zondagsschool gaan. Als u gast
bent, zijn uw kinderen daar natuurlijk ook hartelijk welkom.
• Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30
De eerstelingen van de Geest
18Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt
tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van
de kinderen van God.
20Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem
die haar daaraan onderworpen heeft,
21in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het
verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood
verkeert tot nu toe.
23En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij
zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de
verlossing van ons lichaam.
24Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop.
Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij
bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke
verzuchtingen.
27En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar
de wil van God voor de heiligen pleit.
28En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor
hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

29Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd
om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn
onder vele broeders.
30En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen
die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd
heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.
• Preektekst: Romeinen 8: 28
28En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor
hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
• Verkondiging: ‘Een ongelofelijk geloof’
• Zingen: Opwekking 630
Op elk moment van mijn leven,
in voor of tegen spoed
Aanbid ik U mijn Jezus
en dank U voor Uw bloed

Ik vind kracht in U mijn Vader
als ik heel dicht bij U bent.
Mijn hart en mijn gedachten,
worden warm als ik bedenk

Vader U bent goed,
U bent heilig,
U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart
ik hou van U
Op elk moment van mijn leven,
bij dag en bij nacht,
wil ik U woorden lezen,
en dragen in mijn hart.

In de stormen van mijn leven,
in de regen in de kou,
wil ik schuilen in Uw vrede,
wil ik rusten in Uw trouw.

Vader U bent goed,
U bent heilig,
U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.

Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart
ik hou van U
(2x)

Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart
ik hou van U
•

Dankgebed

• Inzameling van de gaven
• Zingen: Gez. 429: 1 en 2
1 Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godd’lijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Gez. 429: 3
3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eind’lijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.
•

Zegen

2 Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
't is goed en heilig wat Hij wil.
God die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft.

