
 

 
Liturgie voor de middagdienst van 25 november 2018 

in de Christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 
 

In deze dienst ontvangt 
 
 

Eva Sofie Westra 
 

Het teken en zegel van de Heilige doop 
 
 

 
 

 
 

Voorganger: ds. S.P. Roosendaal 
 



 

Welkom en mededelingen  
 
Zingen: Opwekking 123  
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
(refrein) 

Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
(refrein) 

  
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 

Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

  
Moment van stil gebed (staande)  
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Opwekking 569 
Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer, 
als de zon opkomt elke morgen weer. 
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land: 
neem ook mijn leven in uw hand. 
  
Refrein 
Regeer in mij met al uw kracht 
in mijn mooiste droom, 
in mijn zwartste nacht. 
Er is één ding dat ik U vraag: 
o Heer, regeer in mij vandaag. 
  
Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk 
als een spiegel zijn van wie U in mij bent. 
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: 
Heer, neem mijn leven in uw hand. 
(refrein) 
  
o Heer, regeer in mij vandaag 
o Heer, regeer in mij vandaag 
 
Gebed om de Heilige Geest 



Onderwijs over de doop 
 
Zingen: Opwekking 643 
Al voor mijn leven is ontstaan 
had U een doel voor mijn bestaan, 
beschreef mijn dagen in de tijd. 
U bent het die mij heeft gemaakt, 
wat U bedacht heeft is volmaakt 
en daarom dank ik U altijd. 
(refrein)  

Al voor mijn leven is ontstaan 
had U een doel voor mijn bestaan, 
beschreef mijn dagen in de tijd. 
U bent het die mij heeft gemaakt, 
wat U bedacht heeft is volmaakt 
en daarom dank ik U altijd. 
(refrein)  

  
Refrein 
Iedere dag is bijzonder, 
ieder moment is een wonder. 
  
Dit is de dag die U mij geeft; 
U maakt mij blij, 
U maakt mij blij; 
ik prijs U Heer, 
in alles. 

Dit is de dag die U mij geeft; 
U maakt mij blij, 
U maakt mij blij; 
ik prijs U Heer, 

 
Vragen aan de doopouders Dennis en Karlein Westra 
 
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.  
 
Doopbediening aan Eva Sofie Westra 
 
Zingen: Psalm 134: 3 OB (staande) 
Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER. 
 



Zingen ‘Gods zegen voor jou’ (Sela) 
Gods liefde draagt jou. 
Zijn hand beschermt jou 
waar je ook bent of zal gaan. 
Ontvang Gods zegen 
over je leven: 
Vrede voor jou in zijn naam! 
(refrein) 

Ga met Gods vrede. 
Deel in zijn zegen. 
Leef uit zijn volheid en kracht. 
Durf te geloven. 
Blijf op hem hopen: 
leef je geloof elke dag! 
(refrein) 

 
Refrein 
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
vervult, beschermt en zegent jou. 
 
Moment van de zondagsschool 
 
Onder het naspel van dit lied mogen de kleine kinderen (tot 4 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: Psalm 92 

Loflied op de goedertierenheid van de HEERE 
1 Een psalm, een lied, op de sabbatdag.  
2 Het is goed om de HEERE te loven 
en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste;  
3 in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen 
en Uw trouw in de nachten,  
4 op het tiensnarig instrument en op de luit, 
bij snarenspel op de harp.  
5 Want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden; 
ik zal vrolijk zingen over de werken van Uw handen.  
6 HEERE, hoe groot zijn Uw werken, 
zeer diep zijn Uw gedachten.  
7 Een onverstandig man weet hier niets van 
en een dwaas begrijpt dit niet:  
8 wanneer de goddelozen groeien als gras 
en allen die onrecht bedrijven, bloeien 
om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden!  
9 Maar U bent de Allerhoogste, 
voor eeuwig de HEERE.  
10 Want zie, Uw vijanden, HEERE, 
want zie, Uw vijanden zullen omkomen; 
allen die onrecht bedrijven, zullen overal verspreid worden.  



11 Maar U zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os, 
ik ben met verse olie overgoten.  
12 Mijn oog zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden; 
mijn oren zullen horen wat de kwaaddoeners overkomt 
die tegen mij opstaan.  
13 De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, 
hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon.  
14 Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, 
die mogen groeien in de voorhoven van onze God.  
15 In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, 
zij zullen fris en groen zijn,  
16 om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; 
Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht. 

 
Preektekst: Psalm 92: 13-14 

13 De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, 
hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon.  
14 Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, 
die mogen groeien in de voorhoven van onze God. 

 
Verkondiging: ‘De boom die je aan meer dan aan zijn vrucht herkent…’ 
 
Zingen: Psalm 92: 5 en 6 DNP 
Rechtvaardigen floreren 
als palmen in de zon, 
zoals op Libanon 
de ceders imponeren. 
Ze staan gericht naar boven, 
geworteld op Gods plein. 
De plaats waar God wil zijn, 
de plek om Hem te loven. 

Ze blijven heel hun leven, 
hoe oud ook, groen en fris. 
Hoe goed God voor hen is 
blijkt uit wat zij Hem geven: 
zij dragen rijpe vruchten 
en brengen Hem de eer. 
Hij is mijn rots, de HEER, 
naar wie ik toe mag vluchten. 

 
Dankgebed 
 



Inzameling van de gaven, we luisteren tijdens de collecte naar: Altijd bij U (Sela) 
Wie buiten U heb ik in de hemel? 
Naast U wens ik geen ander op aarde. 
Bij God te zijn is mijn enig verlangen. 
Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer. 
  
Nu weet ik mij altijd bij U: 
U houdt mij aan de hand. 
Nu weet ik mij altijd bij U: 
U houdt mij aan de hand. 
  
Wie buiten U heb ik in de hemel? 
Naast U wens ik geen ander op aarde. 
Bij God te zijn is mijn enig verlangen. 
Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer. 
 
Nu weet ik mij altijd bij U: 
U houdt mij aan de hand. 
Nu weet ik mij altijd bij U: 
U houdt mij aan de hand. 
  
De rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd. 
De rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd. 
Al wat ik heb, is God, nu en altijd. 
  
Nu weet ik mij altijd bij u, u houdt mij aan de hand.  

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Opwekking 767 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
  
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 
Zegen 


