
Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 30 september 2018  
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Prof. Dr. G.C. den Hertog Prof. Dr. G.C. den Hertog 

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

Oppas zaal 2 (0-3)  
Evelien Meijer 
Kora Davids 
Evelien de Boer 

Oppas zaal 1 (3-6) 
Wilma Draijer 
Rienk van der Velde 

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

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

mevrouw Schuring en worden weggebracht door Mark Davids 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen 
▪ Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. 

Bij het uitgaan van de kerk zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud 
van de gebouwen. 

▪ Collecte voor zending: Volgende week wordt er bij het uitgaan van de kerk 
een collecte gehouden voor de zending. 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema voor vanmiddag is: “Ik ben de eerste en de laatste”. 

▪ Collectebonnen: Morgenavond bent u in de gelegenheid om collectebonnen 
aan te schaffen. De penningmeester zit tussen 18.30 uur en 19.00 uur voor u 
klaar in zaal 1. 

  

Mededelingen D.V. 
▪ Zondag 7 oktober 2018: Volgende week beginnen de diensten om 09.30 uur 

en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. J. Jonkman voor te gaan. Het 
gastgezin voor deze zondag is fam. A. Eelsing (Wedderweg) 

▪ Kings Kids Pekela: Wij zijn op zoek naar zo’n 40 medewerkers op alle 

posities. Ook zoeken wij nog veel materialen. Tijdens deze ochtenden is er 
gratis opvang voor de kinderen tot 4 jaar. Kun jij niet helpen bij King's Kids 
Pekela op 22, 23 en 24 oktober maar wil je ons wel steunen? Dat kan! Ook 
financiële steun is nodig! Vragen? Neem dan contact op met Dennis Westra 
(06-12089300) of Janna Meijer (06-23883258) 

Een bijdrage kun je overmaken op: 
Chr Geref Kerk  
NL91INGB0000967315 
o.v.v. King's Kids Pekela 

 



Welkom 
 
Psalm 133:1,2,3 NB 
Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 
van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 
Eén liefdeband houdt hen tezaam. 
De zegen van Gods hoog verheven naam 
daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
als olie die den priester wijdt. 
 
Als olie die Aärons baard en kleren 
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 
voor wie eendrachtig samen zijn. 
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 
op Hermons top en daalt op Sion neer. 
't Wordt al een tuin voor God den Heer. 
 
Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen, 
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen 
en leven tot in eeuwigheid. 
 
Stiltemoment 
Onze hulp en groet 
 
Opwekking 40 Zoek eerst het Koninkrijk van God  
Zoekt eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 

Refrein: 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 

  
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 
(refrein) 
 

Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult het zien, 
klopt en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. 
(refrein) 

Gods gebod voor ons leven 
 



Psalm 19:4,5 NB 
Des Heren vrees is rein, 
zo zal ik zeker zijn 
van d'allergrootste schat. 
Al wat waarachtig is, 
bestendig en gewis, 
is in zijn wet vervat. 
Die wet is 't hoogste goed, 
meer kostelijk en zoet 
dan 't edelst van de honing; 
begeerlijker dan goud, 
blijft dit ons laatst behoud: 
het woord van onze Koning. 
 

Zo helpt Gij, God, uw knecht, 
en houdt zijn paden recht 
in 't spoor door U gewild. 
Wie uw geboden acht, 
wie trouw uw wet betracht 
beloont Gij ruim en mild. 
Maar zonder U, o Heer, 
verdwaal ik altijd weer 
op zelfgekozen wegen. 
O, reinig metterdaad 
mij van 't verborgen kwaad, 
en leid mij met uw zegen! 

Gebed  
 
Schriftlezing Jacobus 1:19-27 & 3:13-18 
 Horen en doen 
19 Zo dan, mijn geliefde broeders,  ieder mens moet haastig zijn om te horen, 
maar traag om te spreken en traag tot toorn. 20 De toorn van een man brengt 
immers geen gerechtigheid voor God teweeg. 21 Leg daarom af alle vuilheid en 
elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante 
Woord, dat uw zielen zalig kan maken. 22 En wees daders van het Woord en niet 
alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. 23 Als iemand immers een hoorder van 
het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij 
geboren is,  in een spiegel bekijkt, 24 want hij heeft zichzelf bekeken, is 
weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. 25 Hij echter die zich in de 
volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij 
niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig 
zijn in wat hij doet. 26 Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn 
tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. 27 
De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en 
weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de 
wereld. 
 
 De wijsheid van boven 
 13 Wie is wijs en verstandig onder u?  Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn 
werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. 14 Wanneer u echter bittere afgunst 
en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. 
15 Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels.  
16 Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade 
praktijken. 17 Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens 
vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, 
onpartijdig en ongeveinsd. 18 En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede 
gezaaid voor hen die vrede stichten. 



Psalm 34:5,6 NB  
Komt kindren, hoort mij aan. 
Wie vindt een leven lang en goed? 
Hij die Gods wil met vreugde doet 
en in zijn dienst wil staan. 
Weerhoud uw tong van kwaad 
zodat gij niemand schade doet. 
Wijk van het kwade en doe goed, 
sticht vrede metterdaad. 
 

Wie houdt het rechte spoor, 
Gods oog is hem een vriendlijk licht, 
en wie zich smekend tot Hem richt, 
vindt bij Hem open oor. 
Maar Gods geducht gelaat 
treft alle bozen met zijn vloek. 
Hij delgt hun namen uit zijn boek, 
hun heugenis vergaat. 

Preek 
 
Psalm 85:3,4 OB 
Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u 
geeft; 
hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem 
leeft, 
zijn gunstgenoot, van blijden troost en 
vre, 
mits hij niet weer op 't spoor der 
dwaasheid tre. 
Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't 
geslacht, 
hetwelk Hem vreest en zijne hulp 
verwacht; 
opdat er eer in onzen lande woon', 
en zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'. 

Dan wordt genâ van waarheid blij 
ontmoet, 
de vrede met een kus van 't recht 
gegroet; 
dan spruit de trouw uit d' aarde blij 
omhoog, 
gerechtigheid ziet neer van 's hemels 
boog; 
dan zal de HEER ons 't goede weer doen 
zien; 
dan zal ons 't land zijn volle garven bin. 
Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht, 
hij zet z' alom, waar Hij zijn treden richt.

 
Gebeden 
Collecten 
 
Opwekking 54 Looft de Here, alle volken 
Looft de Here, alle gij volken, 
prijst Hem, alle gij natiën, 
want zijn goedertierenheid 
is machtig over ons, 
en des Heren trouw 
is tot in eeuwigheid. 
  
Halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja. 
 
Zegen 


