
Liturgie voor de morgendienst op zondag 25 november 2018  
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. A. van der Veer (herdenkingsdienst) Ds. S.P. Roosendaal (doopdienst) 

Gastgezin: fam. R. Cannegieter Gastgezin fam. R. Cannegieter 

Oppas zaal 2 (0-3)  
Gerlies Meijer 
Gendia Munneke 
Leonie Cannegieter 

Oppas zaal 1 (3-6) 
Annie Cannegieter 
Marijke Cannegieter 

Oppas zaal 2 (0-3) 
Yvonne Cannegieter 
Jantine Veldkamp 

Mededelingen  
 Bloemengroet: Zondag 25 november staat er een bloemstuk als teken van 

herdenking aan de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar. Delen van 
dit bloemstuk zijn bestemd voor de nabestaanden die dit na de dienst 
kunnen meenemen. Het boeket bloemen van deze zondag is bestemd voor 
Wies Pater en worden weggebracht door Henk en Trijnie Braam. 

 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Volgende week is er 
een extra collecte voor de zending. 

 Collecte voor onderhoud: Vandaag 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: “Gods nieuwe schepping.”. 

 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 2 december 2018: Volgende week beginnen de diensten om 09.30 

uur en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. A.G. van der Heijden voor 
te gaan. Het gastgezin voor deze zondag is fam. A. Wubs. 

 

 
Welkom en mededelingen 
 



Zingen: Johan de Heer 716A 
Leid, vriend'lijk Licht, mij als een 
trouwe wacht, 
leid Gij mij voort! 
'k Ben ver van huis en donker is de 
nacht, 
leid Gij mij voort! 
Schoon ook de toekomst mij 
verborgen zij, 
licht stap voor stap mij met uw 
schijnsel bij. 

Niet immer sprak mijn ziel zo stil tot U: 
"Leid Gij mij voort!" 
Ik liep mijn weg bij eigen licht, maar 
nu: 
leid Gij mij voort! 
Mijn zonlicht zonk, maar ach, mijn 
hoogmoed liet 
mijn hart geen rust en 'k vond uw 
vrede niet. 

 
Schenk mij uw zegen, toon m' uw 
wondermacht, 
en leid mij voort 
langs 't smalle pad, tot in de donk're 
nacht 

de morgen gloort. 
Dan lacht mij toe der eng'len trouwe 
wacht, 
die mij geleidd' en mij heeft thuis 
gebracht. 

 
Stil gebed, Votum en groet 
 
Zingen: Gezang 487  
De Heer heeft mij gezien en 
onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de 
nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe 
ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille 
overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn 
onvermogen. 

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 
Heeft in zijn handen onze naam 
geschreven. 
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen 
leven, 
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn 
bruid 
en wat wij zijn, Hij heeft het ons 
gegeven. 

 
Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste 
dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 

zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij 
gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen.

 
Het grote gebod 
 
Zingen: Psalm 146: 3 OB 
Zalig hij, die in dit leven 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door den nood gedreven, 

Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
Vestigt op den HEER, zijn God. 

 



Gebed 
 
Schriftlezing   Genesis 28: 10-=22 
 
Zingen: Gezang 395: 1, 2 en 4 
O Heer, verberg U niet voor mij, 
wanneer ik mij verberg voor U. 
Gij weet het, ik ben bang voor U, 
ontwijk U en verlang naar U. 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 
 

En wees niet toornig over mij, 
wanneer ik U geen liefde bied. 
Ik noem U, maar ik ken U niet, 
ik buig mij, maar ik ben het niet 
en mijn gebed is tegen mij. 

Heer, roep mij als uw dwalend 
schaap, 
dat U niet zoekt en U niet vindt. 

Geef mij, als een die Gij bemint, 
geef, dat ik als uw eigen kind 
uw stem mag horen in mijn slaap. 

 
Preek 

Genesis 35:1 
‘God zei tegen Jakob: ‘Ga naar Betel. Blijf daar en bouw er een altaar 
voor de God die daar aan jou verschenen is toen je op de vlucht was voor 
je broer Esau’ 

 
Zingen: Psalm 78 vers 14 en 2 NB 
Mijn God, hoe snel vergeet men zijn bevrijding. 
Blijdschap valt licht ten offer aan ontwijding. 
Gij Heer, die heilig zijt en heilig voorging, 
vergeten zijn uw heil en uw verhoring 
bij 't volk dat nu schoorvoetend verder trekt, 
maar eenmaal door uw hand werd opgewekt. 
 
Laat ons wat onze vaderen vertelden 
doorgeven en aan onze kind'ren melden. 
't Getuigenis aan Israël geschonken, 
het heil dat van de hemel heeft geklonken, 
het is een licht dat ons ten leven leidt, - 
ons en al wie door ons wordt ingewijd. 
 
Herdenking van hen die van ons zijn heengegaan 
 
Vooraf zingen we Ik zal er zijn 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
 



Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 

Op 03 maart    br. H. Fleurke   op de leeftijd van 64 jaar 
Op 26 april       zr. A. Jonker-van der Heide  op de leeftijd van 82 jaar 
Op 17 juli          br. F. Pater   op de leeftijd van 82 jaar             
Op 29 juli          zr. G. Zuidema  op de leeftijd van 92 jaar 
Op 3 augustus zr. M. Meijer-Boels   op de leeftijd van 85 jaar 

 
Moment van stilte 
 
Zingen 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
 
Dankgebed 
 
Collecte 
 
Zingen: Johan de Heer 140 
Ik zie een poort wijd open staan,  
waardoor het licht komt stromen 
van 't kruis, waar 'k vrij ’lijk heen 
mag gaan 
om vrede te bekomen. 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open ook voor mij. 
Voor mij, voor mij, 
staat open ook voor mij. 

In 't hemelrijk, voor Jezus' troon, 
daar leidt het kruis tot zegen; 
daar dragen wij voor kruis een 
kroon, 
door Jezus' bloed verkregen. 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open ook voor mij. 
Voor mij, voor mij, 
staat open ook voor mij.

 
Zegen 
 


