
 
LITURGIE 

 

voor de middagdienst op zondag 9 december 2018 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. W.J. Plantinga Ds. R. Bikker 

Gastgezin: fam. H. Braam Gastgezin fam. H. Braam 

Oppas zaal 2 (0-3)  
Janna Meijer 
Evelien Meijer 
Anita van der Laan 

Oppas zaal 1 (3-6) 
Elisabeth Raveling 
Ruben van der Laan 

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

 
*** 

Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 40: 1 OB 
'k Heb lang den Heer in mijnen druk 
verwacht, 
En Hij heeft zich tot mij geneigd. 
Ik riep, door nood op nood 
bedreigd, 
Hij gaf gehoor aan mijne 
jammerklacht. 

Mij, in den kuil verzonken, 
Mij heeft Hij hulp geschonken, 
Gevoerd uit modd'rig slijk; 
Mij op een rots gezet, 
Waar ik, met vasten tred, 
Die jammerkolk ontwijk. 

 
Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Psalm 40: 8 OB 
Verheug het volk, verblijd hen allen, 
Heer, 
Die naar U zoeken t' elken stond'; 
Leg steeds Uw vrienden in den 
mond: 
'Den groten God zij eeuwig lof en 
eer! 

'Schoon 'k arm ben en ellendig, 
Denkt God aan mij bestendig; 
Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, 
Mijn redder, o mijn God, 
Bestierder van mijn lot, 
Vertoef niet, hoor mijn klacht. 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
 
 



Schriftlezing: Jeremia 27: 1 - 7 en 28: 1 – 17 
 
Het juk van Babel 
1 In het begin van het koningschap van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, 
kwam dit woord van de HEERE tot Jeremia: 2 Zo heeft de HEERE tegen mij gezegd: 
Maak u banden en jukken en  leg die op uw nek, 3 en stuur ze naar de koning van 
Edom, naar de koning van Moab, naar de koning van de Ammonieten, naar de koning 
van Tyrus en naar de koning van Sidon, door de hand van de gezanten die naar 
Jeruzalem komen naar Zedekia, de koning van Juda. 4 U moet hun gebieden tegen hun 
heren te zeggen: Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Zo moet u 
zeggen tegen uw heren: 5 Ík heb de aarde gemaakt, de mens en het vee die op het 
aardoppervlak zijn, door Mijn grote kracht en door Mijn uitgestrekte arm, en Ik  geef 
haar aan wie het in Mijn ogen goed is. 6 Welnu, Ík heb al deze landen gegeven in de 
hand van Nebukadnezar, de koning van Babel,  Mijn dienaar. Zelfs ook de dieren van 
het veld heb Ik hem gegeven om hem te dienen. 7 Alle volken zullen hem, zijn zoon, 
en zijn kleinzoon dienen, totdat ook voor zijn land de tijd komt dat machtige volken en 
grote koningen zich door hem laten dienen. 
 
Jeremia tegenover Hananja 
1 Het gebeurde in hetzelfde jaar, aan het begin van het koningschap van Zedekia, de 
koning van Juda, in het vierde jaar, in de vijfde maand, dat de profeet Hananja, de 
zoon van Azzur, die uit Gibeon kwam, voor de ogen van de priesters en van heel het 
volk in het huis van de HEERE tegen mij zei: 2 Zo zegt de HEERE van de legermachten, 
de God van Israël: Ik zal het juk van de koning van Babel breken! 3 Binnen  twee volle 
jaren breng Ik alle voorwerpen van het huis van de HEERE naar deze plaats terug, die 
Nebukadnezar, de koning van Babel, uit deze plaats heeft meegenomen en naar Babel 
heeft gebracht. 4 Ook breng Ik Jechonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, en 
alle ballingen van Juda die in Babel zijn gekomen, naar deze plaats terug, spreekt de 
HEERE, want Ik breek het juk van de koning van Babel. 5 Toen zei de profeet Jeremia 
tegen de profeet Hananja voor de ogen van de priesters en voor de ogen van heel het 
volk, die in het huis van de HEERE stonden 6 – toen zei de profeet Jeremia: Amen, zo 
doe de HEERE! Moge de HEERE de woorden die u geprofeteerd hebt, bevestigen door 
de voorwerpen van het huis van de HEERE en door alle ballingen uit Babel terug te 
brengen naar deze plaats. 7 Maar luister toch naar dit woord, dat ik spreek ten 
aanhoren van u en ten aanhoren van heel het volk: 8 De profeten die vóór mij en vóór 
u vanouds geweest zijn, die hebben tegen vele landen en tegen grote koninkrijken 
geprofeteerd van oorlog, van onheil en van pest. 9 Maar van de profeet die profeteert 
van vrede, als het woord van die profeet uitkomt, van die profeet zal erkend worden 
dat de HEERE hem in waarheid heeft gezonden. 10 Toen nam de profeet Hananja het 
juk van de nek van de profeet Jeremia af en brak het. 
11 En Hananja zei voor de ogen van heel het volk: Zo zegt de HEERE: Zo zal Ik binnen 
twee volle jaren het juk van Nebukadnezar, de koning van Babel, van de nek van alle 
volken breken. En de profeet Jeremia ging zijns weegs. 12 Toen kwam het woord van 
de HEERE tot Jeremia, nadat de profeet Hananja het juk van de nek van de profeet 
Jeremia had gebroken: 13 Ga tegen Hananja zeggen: Zo zegt de HEERE: Jukken van 
hout hebt u gebroken, nu zult u in plaats daarvan jukken van ijzer maken. 14 Want zo 



zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Ik heb een juk van ijzer gelegd 
op de nek van al deze volken, om Nebukadnezar, de koning van Babel te dienen, en zij 
zullen hem dienen, ja, Ik heb hem ook de  dieren van het veld gegeven. 15 Toen zei de 
profeet Jeremia tegen de profeet Hananja: Luister toch, Hananja, de HEERE heeft u 
niet gezonden. Ú echter hebt dit volk op leugen doen vertrouwen. 16 Daarom, zo zegt 
de HEERE, zie, Ik ga u wegwerpen van de aardbodem. Dit jaar sterft u, omdat u hebt 
opgeroepen  afvallig te worden van de HEERE. 17 En de profeet Hananja stierf in 
datzelfde jaar, in de zevende maand. 
 

Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan 
 
Zingen: Psalm 51:5 en 7 LvK 
Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
 
Doe Sion wel naar uw barmhartigheid 
en laat haar tinnen in het zonlicht blinken, 
doe op haar pleinen weer de liedren klinken 
als eens in de welaangename tijd. 
Dan hebt Gij lust aan offers, recht gebracht, 
met kleinvee stroomt men toe en jonge stieren. 
Jeruzalem, ik zie een nieuw geslacht 
opnieuw het feest van uw bevrijding vieren. 
 
Verkondiging   
 
Zingen: Gezang 476: 4 en 5  
Mensenzoon tussen de kandelaren, 
Wortel Davids, Morgenster, 
blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 
roep haar van nabij en ver. 
Laat de luchters branden van uw 
klaarheid, 
maak uw kerk tot pijler van uw 
waarheid, 
schuilplaats in de wildernis, 
huis waarin uw vrede is. 
 

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. 

 



Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
De kinderen van de zondagsschool komen weer in de kerk. De kinderen van de 
oppasdienst mogen opgehaald worden 
 
Zingen: Psalm 86: 4 LvK  
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. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Opwekking 428 Genade zo oneindig groot 
Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die ’t niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan ’k zien. 
 

Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook als ik mij tot Hem keer 
dat God mij nooit verlaat. 

Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 
 

Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 

 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


