
Liturgie op zondag 2 december 2018, eerste advent  
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. A.G. van der Heijden Ds. A.G. van der Heijden 

Gastgezin: fam. A. Wubs Gastgezin fam. A. Wubs 

Oppas zaal 2 (0-3)  
Grean Jonker 
Wilma Draijer 
Evelien de Boer 

Oppas zaal 1 (3-6) 
Geeke Wijsbeek 
Rienk van der Velde 

Oppas zaal 2 (0-3) 
Anka Koerts 
Geertje Davids 

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

dhr. S. Westra en worden weggebracht door Yvonne Veldkamp. 
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Bij de uitgang is er een 
extra collecte voor de zending. 

 Collectebonnen: Morgenavond bent u weer in de gelegenheid om 
collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De penningmeester is 
aanwezig tussen 18.30 uur en 19.00 uur. 

 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema voor vanmiddag is: “Aankondiging van de geboorte van Johannes.”. 

 Ouderenmiddag: I.v.m. de houtwormbestrijding, bezetting van de zalen en 
afwezigheid van een eigen predikant , komt de ouderenmiddag rond kerst te 
vervallen. In plaats daarvan zal er op 10 Januari een nieuwjaars 
ouderenmiddag zijn. We hopen dan met een geopende bijbel, een stukje 
ontspanning en lekker eten het nieuwe jaar in te luiden. 

 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 9 december 2018: Volgende week beginnen de diensten om 09.30 

uur en 16.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds W.J. Plantinga de dienst 
te leiden. In de middagdienst hoopt ds. W.C. van Slooten voor te gaan. Houdt 
u rekening met de aangepaste tijd voor de middagdienst? Het gastgezin voor 
deze zondag is fam. H.Braam. 

 

 



Aansteken adventskaarsen hiervoor mogen Liselotte Draijer en Nanne Davids 
(jr.) naar voren komen.  
 
Zingen: Projectlied ‘Lichtdragers van God’ (Melodie: Midden in de winternacht) 
Dragers van Gods licht te zijn, 
wat was dat bijzonder, 
zij getuigden, groot en klein,  
van een lichtend wonder. 
Zacharias was verstomd, 
maar als dan zijn zoontje komt, 

dan geneest God hem,  
met zijn nieuwe stem 
spreekt hij vrij, is hij blij,  
gaat een loflied zingen: 
God doet grote dingen. 

 
Zingen: Opwekking 167 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
  

Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
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! 
 
Persoonlijk gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 90: 1 en 2  
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult 
wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen 
komen: 
wij zijn in uw ontferming 
opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste 
grond 
van uw beloften en van uw verbond. 
 

Nog eer de bergen uit de baaierd 
stegen, 
de aarde en de zee gestalte kregen, 
nog eer uw scheppend woord aan 
alle leven 
een wereld om te wonen heeft 
gegeven, 
God, zijt Gij God, dezelfde die Gij 
zijt, 
van eeuwigheid en tot in 
eeuwigheid. 



 
Lezing van de wil van God: Mattheus 22,34-39 
 
Zingen Psalm 68: 7 
God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 

Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de HERE Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezingen: Jesaja 8: 23 – 9: 6 en Lucas 1,26-38 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 6 jaar naar de oppasdienst gaan. 
 
Zingen: Gezang 66: 1  
Mijn ziel verheft Gods eer; 
mijn geest mag blij den Heer 
mijn Zaligmaker noemen, 
die, in haar lage staat, 
zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
maar van zijn gunst doet roemen. 
 
Tekstlezing: Lucas 1,37.38 - (De engel zei:) “Want geen woord, dat van God komt, 
zal krachteloos wezen!” En Maria zei: “Zie, de dienstmaagd des Heren; mij 
geschiede naar uw woord.” En de engel ging van haar heen. 
 
Preek: Het wonder en de eenvoud van Maria boodschap 
 
Zingen: Gezang 66: 5 en 6 
De Heer vervult met goed 
uit 's hemels overvloed 
der hongerigen monden. 
Hij ziet geen rijken aan, 
maar heeft met al hun waan 
hen ledig weggezonden. 
 

Hij trok zich Israël aan, 
Hij laat niet hulploos staan 
die Abrams troost verwachten. 
Groot en in eeuwigheid 
is Gods barmhartigheid 
voor duizenden geslachten! 

 
Dankzegging en voorbeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
 
Inzameling van gaven. 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst 



 
Zingen: Gezang 476: 1 en 5 
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 
God uit God en Licht uit Licht; 
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen 
spelend voor Gods aangezicht; 
engel Gods uit Isrels oude dagen, 
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, 
dienaar van Gods hoog bevel, 
kind der maagd, Immanuël! 
 
Levensvorst, U loven de geslachten, 
en tot uw verborgen tijd 
blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 
't einde van haar bange strijd. 
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, 
uit die hoge heilsverwachting leven, 
tot zij op de jongste dag, 
met U triumferen mag. 


