
Liturgie voor de morgendienst op zondag 21 oktober 2018  
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 
Ds. W.J. Plantinga Ds. G. Op’t Hof 
Gastgezin: fam. J. Smid Gastgezin: fam. J. Smid 
Oppas zaal 2 (0-3)  
Wilma Draijer 
Aukje Kloosterhuis 
Annelies Raveling 

Oppas zaal 1 (3-6) 
Janna Meijer 
Lieke Sterenborg 

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

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

Esther Timmerman en worden weggebracht door Trijnie Braam. 
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. 

Volgende week is de tweede collecte bestemd voor de bloemencommissie. 
 Collecte Sulawesi: Op 28 september is het Indonesische eiland Sulawesi 

getroffen door een zware aardbeving en enorme vloedgolf. Daardoor zijn al 
zeker 1300 mensen om het leven gekomen. De ravage is groot en de nood is 
hoog. Vandaag is de tweede collecte bestemd voor dit doel. 

 Collecte voor onderhoud: Volgende week is het de laatste zondag van de 
maand. Bij het uitgaan van de kerk wordt er gecollecteerd voor het 
onderhoud van de gebouwen. 

 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema voor vanmiddag is: “Christus brengt de gelovigen Thuis”.  

Mededelingen D.V. 
 Vrijdag 26 oktober: Komende vrijdag is het huwelijk van Geert Raveling en 

Elisabeth Eelsing. De kerkelijke inzegening vindt plaats in onze kerk. De dienst 
begint om 18.45 uur en wordt geleid door ds. H. Raveling. 

 Zondag 28 oktober 2018: Volgende week beginnen de diensten om 09.30 
uur en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. A. van der Bovekamp voor 
te gaan. Het gastgezin voor deze zondag is fam. S. Hillenga. 

 Vrouwenochtend: Op woensdag 14 november nodigen de moeders van de 
moederochtend alle vrouwen binnen de gemeente uit om te spreken over 
geloofsopvoeding, maar ook over jezelf als moeder blijven voeden. Van harte 
welkom van half 10 tot half 12. 

 Kings Kids Pekela: Wil jij King's Kids Pekela 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 en mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 411
Refrein: Geprezen zij de Here. ) 
Dag aan dag draagt Hij ons;       )2x 
die God is ons heil.       ) 
 
Want het geknakte riet verbreekt Hij 
niet. 
Al wat beschadigd is herstelt Hij op 
den duur. 
Wat walmt, dat dooft Hij niet, 
want Hij kent ons verdriet. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn warmte en zijn vuur. (refr.) 
 
Moment van stil gebed (staande) 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Psalm 149: 1 en 2 (NB) 
Halleluja ! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
Gebed om de Heilige Geest  
 
De wet van God 
 
Zingen: Psalm 119: 13 en 14 (NB) 
Geef mij een hart dat U met vreugde 
groet, 
geef mij verstand - daar zal ik wel bij 
varen -, 
dat ik niet haak naar zilver, goud en 
goed, 
niet gretig schatten om mij heen 
vergare. 
Als Gij de weg der wet mij weten doet, 
dan zal ik die ten einde toe bewaren. 
 
 

Want een verbroken hart veracht Hij 
niet. 
Al wat vernederd is, verhoogt Hij op 
zijn tijd. 
Hij troost de treurenden, 
de zwakke beurt Hij op. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn goedertierenheid. 
(refr.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heeren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaadren. 
De heilge reien naadren. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in 's Heeren heiligdom. 
 
 
 
 
 
 
Bewaar mijn oog, dat niet de valse 
schijn, 
dat niet de lege vreugd mijn hart 
bewege. 
Slechts in uw spoor kan leven leven 
zijn. 
Vestig mijn aandacht op de rechte 
wegen. 
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, 
immers uw knecht is tot uw dienst 
genegen. 
 



Schriftlezing: Jozua 6: 1 - 7 en Joh. 10: 7 - 10 
1 Jericho was volkomen gesloten vanwege de Is raëlieten: er ging niemand uit en er ging 

niemand in. 2 Toen zei  de HEERE tegen Jozua: Zie, Ik heb Jericho met zi jn koning en zi jn 
s tri jdbare helden in uw hand gegeven. 3 U, alle stri jdbare mannen, moet rondom de s tad 
gaan, de s tad één keer rondtrekken. Zo moet u zes  dagen doen. 4 Zeven pries ters moeten 
voor de ark ui t zeven ramsbazuinen dragen. En u moet op de zevende dag zeven keer 
rondom de stad gaan, en de priesters  moeten op de bazuinen blazen. 5 En het zal  

gebeuren, als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast, als u het bazuingeschal 
hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal  aanheffen. Dan zal de s tadsmuur instorten en 

het volk moet eroverheen klimmen, ieder recht voor zich ui t. 6 Toen riep Jozua, de zoon 

van Nun, de priesters  en zei tegen hen: Draag de ark van het verbond, en laat zeven 
pries ters  zeven ramsbazuinen dragen, voor de ark van de HEERE ui t. 7 En tegen het volk zei  

hi j: Trek verder en ga  rondom de stad, en wie toegerust is voor de s tri jd, moet voor de ark 
van de HEERE ui t trekken. 

--- 
7 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: I k ben de Deur voor de 

schapen. 8 Allen die vóór Mi j gekomen zijn, zi jn dieven en rovers , maar de schapen hebben 
niet naar hen geluis terd. 9 Ik ben de Deur; als iemand door Mi j naar binnen gaat, zal hij 

behouden worden; en hi j zal ingaan en ui tgaan en weide vinden. 10 De dief komt alleen 

maar om te s telen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zi j leven 
hebben en overvloed hebben.  

 
Zingen: Weerklank 463: 1 en 2 
U, Die mij geschapen hebt, 
U wil ik aanbidden als mijn God, 
in voor- en tegenspoed, 
Uw liefde doet mij zingen. 
U Die mij geschapen hebt, 
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel. 
En U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
Verkondiging:  
 

Ga voor het volle leven!  
 
Zingen: Psalm 92: 1, 3, 7 en 8 (NB) 
Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men 
den Heere prijst, 
dat men Hem eer bewijst: zijn naam is 
eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen uw 
goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt houdt 
ons uw hand geborgen. 
 
 
 

U bent mijn bestemming. 
U hebt mij gemaakt om als Uw kind 
in voor- en tegenspoed, 
Uw liefde uit te stralen. 
Dit is mijn bestemming. 
Dienen met verstand en met gevoel 
vanuit gehoorzaamheid. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
 
 

 
 
 
Gij hebt mij door uw daden, o Heere 
God, verheugd. 
Mijn hart is vol van vreugd, ik juich om 
uw genade. 
Hoe groot zijn uwe werken, de werken 
uwer hand, 
Gij houdt het volk in stand. Gij zult 
hun hart versterken. 
 
 
 



Zoals de cederbomen hoog op de 
Libanon, 
staan bij de levensbron de nederige 
vromen. 
Die in Gods huis geplant zijn, zij 
bloeien in Gods licht 
als palmen opgericht. Hun lot zal in 
zijn hand zijn. 
 
Dankgebed 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Opwekking 123 (staande) 
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 
Groot is uw trouw, o Heer, (2x) 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, 
groot is uw trouw, o Heer, aan mij 
betoond. 
 
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.    
(refr.) 
 
Zegen  
 
 
 
 
 

Zij zullen vruchten dragen voor 's 
Heeren heiligdom 
tot in hun ouderdom, tot in hun grijze 
dagen. 
Welsprekend is hun leven: God is hun 
heil, hun rots ! 
Ik loof de daden Gods, zijn recht is 
hoog verheven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 
 


