
Liturgie voor de morgendienst op zondag 23 september 2018  
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. R. van der Kamp Ds. C.G. op’t Hof 

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

Oppas zaal 2 (0-3)  
Aukje Kloosterhuis 
Geeke Wijsbeek 
Lieke Sterenborg 

Oppas zaal 1 (3-6) 
Janna Meijer 
Annelies Raveling 

Oppas zaal 2 (0-3) 
Elisabeth Eelsing 
Anka Koerts 

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

Maurice Hulzebos en worden weggebracht door Klasina Wubs. 
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
 Collecte voor onderhoud: Volgende week is het de laatste zondag van de 

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

 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema voor vanmiddag is: “Daniël blijft bidden”.  

Mededelingen D.V. 
 Zondag 30 september 2018: Volgende week beginnen de diensten om 09.30 

uur en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt prof. dr. G.C. den Hertog voor 
te gaan. Het gastgezin voor deze zondag is fam. A. Wubs. 

 Gebedsuur: Op donderdag 27 september bent u van harte uitgenodigd bij 

het gebedsuur. We beginnen om half 8. Het gebedsuur wordt gehouden in 
Champ Clark. 

 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen als psalm van de opgang: 65: 1 en 2 
De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich 
wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 
Moment van stil gebed (staande) 
Groet en bemoediging 

Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 
 
 
 
 



Zingen als lied op de drempel: Gezang 323: 1 
God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem, heft tot Hem 
sla de ogen neder, 
geve 't hart Hem weder. 
 
Gebed om de heilige Geest 
De Tien Woorden 
 
Zingen: Psalm 24: 3 
Die zal, door 's Heren gunst geleid, 
En zegen en gerechtigheid 
Van God, den God zijns heils ontvangen. 
Dit 's Jakob, dit is 't vroom geslacht, 
Dat naar God vraagt, Zijn wet betracht 
En zoekt Zijn aanschijn met verlangen. 
 
Profetenlezing: Zacharia 3: 1 - 7 
1 Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel 
van de HEERE stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te 
klagen. 2 De HEERE zei echter tegen de satan:  De HEERE zal u bestraffen, satan! De 
HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout 
dat aan het vuur ontrukt is? 3 Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het 
aangezicht van de Engel stond. 4 Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor 
Zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem:  Zie, 
Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken.  
5 Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij 
de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel van de 
HEERE erbij stond. 6 Toen verzekerde de Engel van de HEERE Jozua: 7 Zo zegt de 
HEERE van de legermachten: Als u in Mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve 
van Mij vervult, dan zult ú ook Mijn huis besturen, en ook Mijn voorhoven bewaken, 
en zal Ik u omgang geven met hen die hier staan. 
 
Zingen: Psalm 103: 3 en 4 

Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn zijn 
daden 
van Hem die niet voor altijd met ons 
twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij 
deden, 
ons niet naar onzeongerechtig-
heden 

vergeldt, maar onze schuld heeft 
uitgewist. 
 
 
 
 
 
 



Zo hoog en wijd de hemel staat 
gerezen 
boven de aarde, is voor wie Hem 
vrezen 
zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
Zo ver verwijderd 't westen is van 't 
oosten, 
zo ver doet Hij van hen die Hij wil 
troosten 
de zonden weg, ja Hij heeft ons 
bevrijd. 
 
Brieflezing: Hebreeën 10: 19 - 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben  om in te gaan in het 
heiligdom door het bloed van Jezus,  
20 langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het 
voorhangsel, dat is door Zijn vlees,  
21 en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God,  
22 laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het 
geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen 
is  met rein water. 
 
Zingen: Schriftberijming 26: 1 en 3 
Wij mogen tot Gods woning gaan, 
vrijmoedig binnentreden, 
want Christus heeft de weg 
gebaand, 
Hij heeft voor ons geleden. 
Hij is het die ons volgen doet. 
Verzoend door zijn vergoten bloed 
is al wat wij misdeden. 
 
Verkondiging  
 
Zingen: Gezang 440: 3 en 4 
O afgrond, waarin alle zonden 
verzinken en niet meer bestaan! 
O diep geheim van Christus' 
wonden, 
het oordeel is te niet gedaan! 
O Heer, uw bloed roept voor alltijd: 
barmhartigheid, barmhartigheid! 
 
 
 

In 't huis waar God zijn volk 
ontmoet, 
heeft Hij de troon bestegen. 
Daar is Hij priester, groot en goed, 
ons biddend toegenegen. 
Laat ons in vast geloof dan gaan, 
gereinigd, zuiver voor God staan, 
zijn vrijspraak klinkt ons tegen. 
 
 
 
 
Daarop wil ik gelovig bouwen, 
getroost, wat mij ook wedervaart; 
mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 
wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
Steeds vind ik daar opnieuw bereid 
oneindige barmhartigheid. 
 
 
 
 



Gebeden – voorbeden  
Inzameling van gaven 
 
Zingen: Gez. 365: 1 en 2 (staande) 
De zonden zijn vergeven! 
Dit is een woord ten leven, 
bevrijdend van de schuld. 
Wat God ons ooit beloofde, 
wordt nu voor wie geloofde 
in Jezus' naam geheel vervuld. 
 
't Is ook voor mij geschreven: 
ook ik mag uit Hem leven 
die ons genezen heeft. 
Zijn liefde tot de zijnen 
brengt ons met Hem in 't reine, 
wij weten dat Hij ons vergeeft. 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


