Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
de doopouders en worden weggebracht door zr. Y. Veldkamp
Inzameling van de gaven: De 1e collecte is bestemd voor de kerk, de tweede
collecte is bestemd voor de zending.
Collecte voor onderhoud: Het is de laatste zondag van deze maand, bij de
uitgang zal de collecte voor onderhoud worden gehouden.
Zondagsschool: Vanmiddag is er, in verband met de aangepaste doopdienst,
geen zondagsschool
Verbouw keuken: De commissie van beheer deelt u mee dat de aannemer op
maandag 30 mei start met de verbouwing van de keuken. De cvb voert op 27
mei voorbereidende werkzaamheden uit. Vanaf de 27e is de keuken voor een
periode van ca. 4 weken niet beschikbaar voor gebruik. Gedurende de bouw is
de ruimte tussen de kosterswoning en de vooringang van de kerk gedeeltelijk
nodig voor de bouw en dus onveilig voor spelende kinderen.
Mannenfietsen gevraagd: Voor het AZC werk zoeken we twee mannenfietsen,
heeft iemand een fiets beschikbaar? Laat het weten Maurits Langeler
Mededelingen D.V.
Zondag 29 mei: Volgende week zondag is fam. A. Eelsing (Wedderweg) het
gastgezin.
Geluid zondag 05 juni: Ochtenddienst: Geert Raveling. Middagdienst: Dian de
Jonge
Gebedsavond 2 juni: In verband met het Pekelderleerhuis is de gebedsavond
verplaatst naar 2 juni.
Concert kinderkoor: Op zaterdag 4 juni a.s geeft het kinderkoor "de kleine parels" een
concert in ons kerkgebouw. Aanvang is 19:00 uur en de toegang is gratis. Wel is er een
collecte voor de onkosten. Iedereen is van harte welkom!

Liturgie CGK Nieuwe Pekela 0930u 160529
• Welkom
• Aanvangslied (staande): Opw 167 Samen in de naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus
Heel de wereld moet het weten
heffen wij een loflied aan,
dat God niet veranderd is.
want de Geest spreekt alle talen
En zijn liefde als een lichtstraal
en doet ons elkaar verstaan.
doordringt in de duisternis.
Samen bidden, samen zoeken
‘t Werk van God is niet te keren
naar het plan van onze Heer.
omdat Hij er over waakt,
Samen zingen en getuigen,
en de Geest doorbreekt de grenzen
samen leven tot zijn eer.
die door mensen zijn gemaakt.
Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
• Stil gebed, votum en groet (staande)
• Zingen: Ps 25: 2 en 6 NB
Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

Wie heeft lust de Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aardrijk erven.

• Wet
• Zingen: Opw 126 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
kom tot uw doel met ieder van ons.
Wij prijzen U als onze Heer.
maak ons een volk Heer, heilig en rein,
Kom met uw kracht o Heer,
dat U Heer, volkomen steeds
en vul ons tot uw eer,
toegewijd zal zijn.
•

Gebed voor de opening van Gods woord en de verlichting van Zijn heilige
Geest

• Schriftlezing: (HSV) Nm 11, 4-30
• Zingen: Ps 119: 9 OB
9 Doe bij uw knecht weldadigheid, o HEER,
opdat ik leev', uw woorden moog' bewaren,
en dat uw Geest mij ware wijsheid leer',
mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren;
dat mijne ziel de wond'ren zie en eer',
die in uw wet alom zich openbaren.
• Verkondiging
• Thema: De heilige Geest werkt vrij
• Zingen Opw 343 Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God, )
vul opnieuw mijn hart. )2x
Vul mij opnieuw,
vul mij opnieuw.
Heilige Geest,
vul opnieuw mijn hart.
• Gebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen Ps 72: 7 NB
Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull' de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.
•

Zegen

Liturgie aangepaste doopdienst
In deze dienst zal Lena Jonker gedoopt worden

• Welkom allemaal
• Zingen: Opwekking 32 ‘Dit is de dag’
Dit is de dag, (2x)
die de Heer ons geeft. (2x)
Weest daarom blij (2x)
en zingt verheugd. (2x)
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft.
• We gaan staan en luisteren naar God
• Zingen: Ps. 43: 3
O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.
•

We vragen God om bij ons te zijn in deze dienst

• Zingen: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’ [alleen Nederlands)
Lees je Bijbel bidt elke dag
bidt elke dag, bidt elke dag
Lees je Bijbel bidt elke dag
Dat je groeien mag
Dat je groeien mag
Dat je groeien mag
Lees je Bijbel bidt elke dag
Dat je groeien mag
• Maurice leest uit de Bijbel: Handelingen 16: 23-34.
23 En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden wierpen zij hen in de gevangenis en
geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken.
24 En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij
hun voeten vast in het blok.
25 En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En
de gevangenen luisterden naar hen.
26 En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de
gevangenis bewogen werden; en onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de
boeien van allen los.
27 En de cipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open
waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de
gevangenen ontvlucht waren.
28 Paulus riep echter met luide stem: Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier.
29 En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven, en
hij viel voor Paulus en Silas neer;
30 en hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om zalig te worden?
31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huis
genoten.
32 En zij spraken het Woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren.
33 En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen, en hij
werd onmiddellijk gedoopt, en al de zijnen.
34 En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich
dat hij met al zijn huis genoten tot geloof in God gekomen was.

• Zingen: Opwekking 40
Zoekt eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.
Preek: ‘Zingen maakt alles anders’

• Zingen: Ps. 146: 4 en 5 DNP
4. Hij, de HEER, laat boeien breken
geeft aan blinden levenslicht,
helpt wie bijna was bezweken,
houdt van wie op Hem zich richt.
Hulpelozen staat Hij bij,
slechte mensen oordeelt Hij.

5. Tot het einde van de tijden
heerst de HEER met overmacht.
Sions God blijft alles leiden;
Hij regeert in elk geslacht.
Eeuwig zing ik tot zijn eer:
Halleluja, loof de HEER!

• Uitleg over de doop
• Zingen: ‘Laat de kinderen tot Mij komen’
Laat de kind'ren tot Mij komen,
Laat de mensen tot Mij komen
alle, alle kind'ren.
over alle wegen.
Laat de kind'ren tot Mij komen,
Laat de mensen tot Mij komen,
niemand mag ze hind'ren.
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind'ren open.
gaan ook voor hen open.
Laat ze allen groot en klein
Als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.
bij Mij binnen lopen.
•
•
•
•

Vragen aan de doopouders Stefan en Grean Jonker
Alle kinderen in de kerk mogen naar voren komen
Doop van Jannie Aletta (Lena) Jonker
Zingen: Ps. 105: 5

God zal zijn waarheid nimmer krenken.
maar eeuwig zijn verbond gedenken
zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.
•
•
•

We danken God voor de doop van Lena en voor alles wat Hij ons geeft
We halen geld op als dank aan God
Zingen: Geloofsbelijdenis (Gez. 429)

’k Geloof in God - Hij is de Vader,
almachtig Koning op zijn troon,
Schepper van hemel en van aarde en in zijn eengeboren Zoon,
die ik als mijn Verlosser eer,
in Jezus Christus, onze Heer,

die, van de heilge Geest ontvangen,
als mens geboren uit een maagd,
onder Pilatus heeft geleden,
voor onze schuld werd aangeklaagd,
stierf aan het kruis, lag in het graf,
diep in de dood daalde Hij af.

’k Geloof dat Hij ten derde dage
is opgestaan vanuit de dood,
en naar de hemel opgevaren,
zit aan de rechterhand van God,
vanwaar Hij met bazuingeschal
eenmaal ten oordeel komen zal.

Ook wordt de Geest door mij beleden,
’k geloof één kerk die God ons geeft,
ware gemeenschap van de heilgen,
dat God mijn zonden steeds vergeeft,
mijn lichaam van de dood bevrijdt
en dat ik leef in eeuwigheid.

•

God geeft ons Zijn zegen

Na de dienst ben je welkom in de ontmoetingshal. We drinken samen koffie, thee of
limonade. Natuurlijk kun je ook Stefan en Grean feliciteren.

