
Mededelingen op zondag 27 januari 2019   
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J..J. Lof Ds. G. Huisman 

Gastgezin: fam. S. Hillenga Gastgezin fam. S. Hillenga 

Oppasdienst (0-3) 
Aukje Kloosterhuis 
Geertje Davids  
Evelien de Boer 

Oppasdienst (3-6) 
Jantine Veldkamp 
Kora Davids 

Oppasdienst (0-4) 
Gerlies Meijer 
Karlein Westra 

Mededelingen  
 Bloemengroet: De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente, 

naar de heer J. van der Laan en worden weggebracht door Ria Nap. 
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
 Hulpverleningszondag: Volgende week is het hulpverleningszondag de 

tweede collecte is dan bestemd voor de hulpverlening. Bij de uitgang is er 
een collecte voor de zending. 

 Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. 
Bij de uitgang van de kerk wordt er een collecte gehouden voor het 
onderhoud van de gebouwen. 

 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3.  
 Bijbelonderwijs: Op dinsdag 29 januari is er geen bijbelonderwijs voor de 

oudste groep. 
 

Mededelingen D.V. 
 Zondag 27 januari 2019: Volgende beginnen de diensten op de normale 

tijden, 09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt br. B. Koerts 
voor te gaan. Gastgezin op deze zondag is fam. W. Cannegieter. 
 

 



Welkom en mededelingen  
 
Zingen: Opwekking 520 
Wees mijn verlangen, 
o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten 
op U zijn gericht; 
wakend of slapend, 
vervuld van uw licht. 
  

Geef mij uw wijsheid, 
uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader 
en ik als uw kind 
dat in uw armen 
geborgenheid vindt.

Geef mij uw schild en 
uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, 
als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog 
waar uw liefde mij wacht. 

Wat baat mij rijkdom 
of eer van een mens: 
bij U te wonen is al wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning, 
pas dan ben ik rijk. 

  
Hemelse Koning, 
die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van uw zon, 
stralend van vreugde,   

getooid als een bruid,   
gaat mijn verlangen   
nog meer naar U uit. 

  
Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Psalm 106: 1 en 22 (NB) 
Looft nu den HEER, want Hij is goed, 
die met zijn liefde ons ontmoet. 
Zijn trouw houdt stand te allen tijde. 
Wie prijst zijn daden woord voor 
woord? 
Wie kan zijn heerlijkheid belijden? 
Wie looft Hem zodat elk het hoort? 

Geprezen zij de HEER die leeft, 
die Israël verkoren heeft. 
Hij brengt straks heel zijn volk tezamen. 
Gezegend zij zijn trouw beleid. 
Zegge al het volk nu: Amen, amen. 
Loof Hem in alle eeuwigheid. 

Gebed om de Heilige Geest 
 
De wet van God 
 



Zingen: Psalm 98: 1 en 3 (NB) 
Zingt een nieuw lied voor God den 
HERE, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 
Laat heel de aard' een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des HEREN wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de HEER heeft onder ons zijn woning, 
de HEER die bij ons intocht houdt. 

 
Schriftlezing: Joh. 1: 35-52 
 
Zingen: Psalm 145: 1 en 2 (DNP) 
Mijn God en koning, ik wil toegewijd 
uw grote naam bezingen voor altijd. 
Met elke nieuwe dag prijs ik U weer. 
Ik breng uw naam voor eeuwig alle eer. 
Wat bent U groot, HEER! Laat de hele aarde 
uw majesteit en uw gezag aanvaarden. 
Laat er een loflied zijn in alle monden, 
want niemand kan uw grootheid ooit doorgronden. 
 
Geslachten prijzen U, eeuw in, eeuw uit. 
Uw wonderen verkondigen zij luid. 
Zij jubelen dat U geweldig bent. 
Ook ik maak graag uw heerlijkheid bekend. 
Zij zullen vol ontzag uw daden prijzen. 
Ook ik wil U mijn dank en eer bewijzen. 
Laat heel de wereld, HEER, uw werk bezingen. 
Laat allen zeggen: God doet grootse dingen. 
 
Verkondiging: Bewogen met familie en vrienden 
 
Zingen: Gezang 481: 1,2 en 3 
O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 

Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 



Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
 
Zingen: Opwekking 346 
Maak ons tot een stralend licht 
voor de volken, 
een stralend licht 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet 
wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
  

Maak ons tot een woord 
van hoop voor de volken, 
een levend woord 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 

Maak ons tot een zegening 
voor de volken, 
een zegening 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
wie elke schuld vergeeft. 
Uw genezing door ons heen. 
  

Maak ons tot een vrolijk lied 
voor de volken, 
een lied van dank 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld zingt 
voor degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen. 

En bouw uw koninkrijk 
in de volken, 
uw wil geschied' 
in de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat Jezus Christus heerst. 
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard'! 
 
Zegen 

 
 


