Mededelingen
Bloemengroet: Deze zondag gaat de bloemen, als groet van de gemeente, naar
zr. H. Wieske-Drent en worden weggebracht door fam. E. Hulzebos
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de
kerk. De tweede collecte is de kerkelijke kassen.
 Collecte voor onderhoud: Bij de uitgang van de kerk zal de maandelijkse
collecte zijn voor het onderhoud van onze kerk.
 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Het leven van de eerste gemeente”.
Mededelingen D.V.
 Zondag 7 juni: Volgende week zondag beginnen de diensten om half 10 en half
3. Tijdens de ochtenddienst hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. De
middagdienst zal geleid worden door ds. M. Bergsma. Op deze zondag, 7 juni, is
fam. M. Eelsing het gastgezin.
 Collectebonnen: Morgenavond bent u weer in de gelegenheid om
collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De penningmeester zit tussen
18.30u en 19.00u weer voor u klaar.
 Schutsemarkt: Zaterdag 13 juni is er weer de jaarlijkse Schutsemarkt. Tijdens de
markt willen we weer een open huis houden in de kerk en het gebouw. Hiervoor
hebben we uw medewerking nodig. Er zijn mensen nodig die een cake bakken,
koffie schenken, aanwezig zijn in de kerk en voor bij de weg presentjes uitdelen.
We hebben hiervoor zoveel mogelijk mensen nodig, u kunt u hiervoor opgeven
op de flip-over die in het gebouw staat. Daarnaast willen wij een tentoonstelling
houden van doopjurkjes. Wanneer u nog een doopjurkje heeft en deze
beschikbaar wilt stellen voor de tentoonstelling, kunt u dat doorgeven aan
Martha Raveling.
 Zomerconcert: Op aankomende zaterdag, 6 juni organiseert ons kinderkoor ‘De
Kleine Parels’ een zomerconcert voor jong en oud. Luister en zing mee met het
kinderkoor! Het concert begint om 19.00u en de toegang is gratis.
Gemeentedag 2015: Op zaterdag 27 juni wordt er een gemeentedag georganiseerd .
Door het volle programma in de startweek is er voor gekozen om de gemeentedag aan
het eind van het seizoen te houden. Op 27 juni organiseren wij een fietstocht met als
afsluiting een buffet van de chinees. Meer informatie volgt.


morgendienst Nieuwe Pekela 31 mei 2015
• Welkom en mededelingen
• Zingen Gez. 48 (Gebed des Heren): 3, 9 (LvdK)
3 Uw koninklijke heerschappij
9 U is en worde toegebracht
het rijk, de heerlijkheid, de kracht,
zij nu en eeuwig ons nabij.
Geleid ons tot het bruiloftsfeest
U onze Vader op de troon
die tot ons zendt uw lieve Zoon,
door alle gaven van de Geest.
Sla het geweld van satan neer,
die ons door uwe Geest geleidt,
U zij de lof in eeuwigheid.
behoed uw eigen kerk, o Heer.
• Stil gebed
• Votum en Groet
• Zingen Ps 51: 5, 6 (OB)
Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad,
Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden.
Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden,
En spreek mij vrij van mijne gruweldaad.
Herschep mijn hart, en reinig Gij, o HEER,
Die vuile bron van al mijn wanbedrijven;
Vernieuw in mij een vasten geest, en leer
Mij aan Uw dienst oprecht verbonden blijven.
Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet.
Ai, laat van mij Uw Heil'gen Geest niet scheiden!
Die kan alleen op 't rechte spoor mij leiden.
Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet;
Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest,
De blijdsehap weer; doe op Uw heil mij hopen.
Laat mij, gesterkt door enen eed'len geest,
Volwaardig 't pad van Uw geboden lopen.
• Gebed
• Wet
• Zingen Gez 305: 1, 2
1 Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.

Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
dat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.
• Schriftlezing Johannes 14, 21-31
• Handelingen 2, 14-24
• Zingen Gez 239: 1, 2, 4 (LvdK)
1 Kom Schepper God, o Heilge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

2 Uw naam is Trooster. Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.

4 Gij zijt door gaven zevenvoud
de vinger van Gods rechterhand,
die 's Vaders woord ons toevertrouwt
zodat het klinkt in ieder land.
• Preek Tekst: Johannes 14, 26
• Thema: Geraakt door Gods Woord
• Zingen Ps 119: 34, 47 (NB)
In eeuwigheid bestaat uw woord, uw
kracht.
Hoog in de hemel is uw naam verheven.
Uw trouw is van geslachte tot geslacht,
al wat er leeft, ontvangt van U het leven.
Gij hebt de hele wereld voortgebracht
en voor altijd een vaste plaats gegeven.
•
•
•

Gebed
Collecte
Zingen Ps 150: 1 (NB)

Hoe zie ik uit, Heer, naar uw heilig recht,
hoe staat uw woord van trouw mij steeds
voor ogen.
Leer mij doorgronden wat Gij hebt gezegd,
wees Gij om mij genadiglijk bewogen.
Verleen mij inzicht, dat ik als uw knecht
uw wil versta, uw wijsheid kennen moge.

1 Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
•

Zegen

Middagdienst Nieuwe Pekela 31 mei 2015
• Welkom
• Zingen Gez 444: 1, 2, 3 (LvdK)
1 Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2 Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!

3 Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.
• Stil gebed
• Votum en Groet
• Zingen Gez 479: 1, 3, 4
1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2 Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
• Gebed
• Schriftlezing Psalm 104
• Zingen Ps 104: 1, 6 (NB)
Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht.
Bekleed is Hij met majesteit en pracht,
het licht heeft Hij als mantel omgeslagen,

Hij maakt de wolken tot zijn zegewagen.
Hij die de hemel uitspant als een tent,
Hij bouwt zijn zalen in het firmament.
Op vleugels van de wind schrijdt Hij verheven,
storm zendt Hij uit, door vuur wordt Hij omgeven.
En in het duister klinkt een hese schreeuw,
zijn voedsel zoekend brult de jonge leeuw.
Aan God den Here zelf vraagt hij om spijze.
De dag breekt aan, de morgenzon gaat rijzen;
het wordt weer stil, loom en verzadigd keert
hij naar zijn hol, waar niets zijn sluimer deert.
De mens treedt in het licht en gaat zijn plichten
getrouw tot aan de avond toe verrichten.
• Preek
• Zingen Ps 104: 9, 10 (NB)
De ere Gods zij tot in eeuwigheid.
De schepping blinke van zijn majesteit.
Ja, alles wat Hij opriep en doet leven
moge Hem ongestoorde vreugde geven.
Aanbiddelijk in grootheid is de Heer,
ziet Hij alleen maar op de aarde neer,
dan beeft zij, en de grote bergen roken
als Hij zijn hand naar hen heeft
uitgestoken.
• Gebed
• Collecte
• Zingen Ps 8: 1, 3 (OB)
Heer, onze Heer, grootmachtig
Opperwezen;
Hoe wordt Uw Naam op aard' alom
geprezen!
Gij, die den glans van Uwe majesteit,
Hebt boven lucht en heem'len uitgebreid.
•
•
•

Kinderen komen binnen
geloofsbelijdenis
Zingen Gez 21: 1, 4 (LvdK)

Ik zal den Heer lofzingen levenslang,
zolang ik ben wijd ik Hem mijn gezang.
Behage Hem het lied dat ik Hem wijdde,
dan zal ik steeds mij in den Heer
verblijden.
De aarde wordt van alle zondaars rein,
de goddelozen zullen niet meer zijn.
Loof, halleluja, loof, mijn ziel, den Here,
alles in allen zal Hij triomferen.

Sla ik naar 't ruim der held're hemelbogen,
Dat heerlijk werk van Uwe ving'ren, d'
ogen;
Zie ik bedaard den glans der zilv'ren maan,
En 't sterrenheir, door U geschapen, aan.

1 Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!
4 Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de enige God die zijn macht openbaarde,
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houd ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!
•

Zegen

