
Liturgie voor de morgendienst op zondag 18 november 2018  
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 
Ds. A.C. van der Wekken Ds. A.C. van der Wekken 
Gastgezin: fam. H. Raveling (jr.) Gastgezin fam. H. Raveling (jr.) 
Oppas zaal 2 (0-3)  
Evelien Meijer 
Aukje Kloosterhuis 
Lieke Sterenborg 

Oppas zaal 1 (3-6) 
Janna Meijer 
Annelies Raveling 

Oppas zaal 2 (0-3) 
Marcel Braam 
Marcha Braam 

Mededelingen  
 Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar 

mevrouw A. Brouwer (Onstwedderweg) en worden weggebracht door Mark 
Davids 

 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 
tweede collecte is bestemd voor een diaconaal doel. 

 Collecte voor onderhoud: Volgende week is het de laatste zondag van de 
maand. Bij de uitgang van de kerk wordt er een collecte gehouden voor het 
onderhoud van de gebouwen. 

 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema voor vanmiddag is: “God eren bij het bruiloftsmaal .”. 

 Schoonmaak kerk en gebouwen: Op zaterdag 24 november a.s. is het de 
bedoeling om de kerk en de gebouwen schoon te maken. Hiervoor zijn 
ongeveer 15 mensen nodig, zowel mannen als vrouwen. Voor in de kerk zou 
het fijn zijn als er zich een aantal mannen opgeven ivm werkzaamheden op 
hoogte. Men kan zich opgeven bij Henk en Trijnie Braam (06-20408210) of op 
de flap-over in de ontmoetingsruimte. 

 Kerstlijsten zondagsschool: In de komende weken kunt u iemand van de 
zondagsschoolleiding bij de deur verwachten. Ze komen u vragen om een 
financiële bijdrage voor de zondagsschool, hiervan kunnen we de 
kerstgeschenken betalen. (boekjes voor de kinderen van 0-10 jaar, dit jaar 65 
stuks) Mocht u het liever willen overmaken? Dat kan, wilt u dit doen op de 
rekening van de kerk o.v.v. kerstgeschenken zondagsschool 2018.   
(NL91 INGB 0000 9673 15) Gaat u hier gebruik van maken, wilt u dat 
doorgeven aan Janna Meijer. 

Mededelingen D.V. 
 Zondag 25 november 2018: Volgende week beginnen de diensten om 09.30 

uur en 14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds. A. van de Veer voor te 
gaan. Tijdens de middagdienst hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. 
Tijdens de middagdienst zal Sofie Westra het teken van de heilige doop 
mogen ontvangen. Het gastgezin voor deze zondag is fam. R. Cannegieter. 

 

 
 
 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Gezang 444
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. 
 
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 (staande) 
Votum en groet 
 
Zingen: Opwekking 428 
Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 
 
Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 
Woorden voor Onderweg 
 
Zingen: Psalm 86: 4 (NB) 
Leer mij naar uw wil te handlen, 
laat mij in uw waarheid wandlen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
HEER mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 
Gebed om Gods Geest 
 
Schriftlezing: Genesis 18: 16 - 33 
 

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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer 
dat God mij nooit verlaat. 
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid ) 
dat ik genade vond.                      )2x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 Toen s tonden de mannen vandaar op en keken in de richting van Sodom; en Abraham 
ging met hen mee om hen ui tgeleide te doen. 17 De HEERE zei :  Zal  Ik voor Abraham 

verbergen wat Ik ga doen? 18 Immers , Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk 
worden, en  alle volken van de aarde  zullen in hem gezegend worden. 19 Want Ik heb hem 
uitgekozen,  opdat hij aan zi jn kinderen en zijn huis na  hem bevel  zou geven om de weg van 

de HEERE in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen, opdat de HEERE over 
Abraham zal  brengen wat Hi j over hem gesproken heeft. 20 Verder zei  de HEERE: De roep 

van Sodom en Gomorra  is groot en hun zonde heel  zwaar. 21 Ik zal  nu afdalen en zien of zi j 
werkeli jk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot Mi j gekomen is. En zo 
niet, Ik zal het weten. 22 Toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom, 
maar Abraham bleef nog s taan voor het aangezicht van de HEERE. 23 En Abraham kwam 

dichterbi j en zei : Zult U ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? 
24 Misschien zi jn er vi jftig rechtvaardigen binnen de stad; wilt U hen ook wegvagen en de 
plaats niet sparen omwille van de vijftig rechtvaardigen die daarin zijn? 25 Er kan toch geen 
sprake van zi jn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? 
Dan zal het zi jn: zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van 

zi jn! Zou de  Rechter van de hele aarde geen recht doen? 26 Toen zei  de HEERE: Als Ik in 
Sodom vi jftig rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal Ik de hele plaats  omwille  van hen 

sparen. 27 Abraham antwoordde en zei : Zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere 

te spreken, hoewel ik s tof en as ben! 28 Misschien zullen er aan de vi jftig rechtvaardigen 
vi jf ontbreken; zul t U dan om vi jf mensen de hele stad te gronde richten? En Hij zei : Ik zal 

haar niet te gronde richten, als Ik er vi jfenveertig vind. 29 Hij sprak opnieuw tot Hem: 
Misschien zullen er daar veertig gevonden worden! En Hi j zei : Ik zal het nie t doen omwille 
van die veertig. 30 Verder zei  hi j: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik 
spreek; misschien zullen er daar dertig gevonden worden! En Hij zei : Ik zal  het niet doen, 

als Ik er daar dertig vind. 31 Hi j zei : Zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te 
spreken; misschien zullen er daar twintig gevonden worden! En Hi j zei : Ik zal haar niet te 

gronde richten omwille van die twintig. 32 Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn 

ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek: Misschien zullen er tien gevonden worden. 
En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die tien. 33 Toen ging de HEERE 

weg, nadat Hi j geëindigd had met Abraham te spreken, en Abraham keerde terug naar zijn 
woonplaats . 

 
Zingen: Psalm 62: 1, 4 en 5 (OB) 
Mijn ziel is immers stil  tot God; 
Van Hem wacht ik een heilrijk lot. 
Hij immers zal mijn rotssteen wezen; 
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek; 
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. 
Ik zal geen grote wank'ling vrezen. 
 
In God is al mijn heil, mijn eer, 
Mijn sterke rots, mijn tegenweer; 
God is mijn toevlucht in het lijden. 
Vertrouw op Hem, o volk, in smart, 
Stort voor Hem uit uw ganse hart: 
God is een toevlucht t' allen tijde. 
 
Tekstafkondiging: Genesis 18: 32 

Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil, 
Stel u gerust, zwijg Gode stil. 
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken. 
Hij is mijn rots, mijn heil in nood, 
Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot; 
Ik zal noch wank'len, noch bezwijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verkondiging:     Gebed voor de stad 
 
Zingen: ELB 299 
Welk een vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer, 
juist omdat wij ’t al niet brengen 
in ’t gebed tot onze Heer. 
 
Zijn wij zwak, belast, beladen 
en terneer gedrukt door zorg, 
dierb’re Heiland, onze toevlucht 
Gij zijt onze Hulp en Borg. 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
In zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 
 
Dankgebed 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Ps. 66: 6 en 7 (NB) (staande) 
Gij die God vreest, ik zal u spreken 
van al wat aan mij is geschied. 
Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken, 
of in mijn hart was reeds een lied. 
Zou God mij hebben willen horen, 
wanneer ik onrecht had beraamd? 
Maar Hij nam mijn gebed ter ore, 
Hij heeft mijn bidden niet beschaamd. 
 
De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij. 
 
Zegen 

 
 
 
Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in ’t strijduur beeft, 
gaan wij dan met al ons strijden, 
tot Hem die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is ’t, die ons schraagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 
 


