
Liturgie voor de morgendienst op zondag 10 februari 2019   
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 
Ds. J. van Amstel Ds. J. van Amstel 
Gastgezin: fam. N. Davids Gastgezin: fam. N. Davids 
Oppasdienst (0-3) 
Evelien Meijer 
Grean Jonker 
Ruben van der Laan 

Oppasdienst (3-6) 
Elisabeth Raveling 
Lieke Sterenborg 

Oppasdienst (0-4) 
Marcha Braam 
Marcel Braam 

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

naar familie Wessels in Veendam en worden weggebracht door Trijnie 
Braam. 

 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 

 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema van vandaag is “Ester moet haar volk redden.” 
 

Mededelingen D.V. 
 Zondag 17 februari 2019: Volgende week beginnen de diensten op de 

normale tijden, 09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. H.D. 
Rietveld voor te gaan. Gastgezin op deze zondag is fam. M. Eelsing. 

 Jaarfeest 16 maart: Noteert u alvast de datum voor het jaarfeest in uw 

agenda? Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een mooi programma. 
Reserveer daarom de avond van 16 maart om als gemeente een ontspannen 
avond te vieren. 

 
 
 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang: Schriftberijming 28: 3 en 4 
Uw huis sta open, welgemeend; 
betoont u steeds gastvrij. 
Dient naar uw gave iedereen, 
beheert wat God u heeft geleend, 
genade velerlei. 
 
Moment van stil gebed (staande) 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
 

Laat als u spreekt uw woord steeds zijn 
een echo van Gods stem 
en laten diensten, groot en klein 
een weerschijn van Gods daden zijn, 
verricht in kracht van Hem. 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 119: 24 en 83 (OB) 
'k zal uw geboôn, die ik oprecht bemin, 
mijn hoogst vermaak, mijn  
zielsgenoegen achten; 
ik reken die mijn allergrootst gewin; 
ik grijp er naar, en zal er heil  uit wachten; 
ik heb ze lief en zal met hart en zin, 
al 't geen Gij ooit hebt ingezet, 
betrachten. 
 
De Wet van God 
 
Zingen: Psalm 119: 65 (NB) 
Al uw geboden zijn gerechtigheid. 
Ik prijs uw woord met juichende 
gezangen. 
Uw rechterhand geleide mij altijd; 
naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 
 
Gebed om de Heilige Geest  
 
Schriftlezing: Lukas 10: 25 - 37 

 
Wat vree heeft elk, die uwe wet bemint! 
Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. 
Ik, HEER, die al mijn blijdschap in U vind, 
hoop op uw heil met al uw gunstgenoten; 
'k doe uw geboôn oprecht en welgezind; 
uw liefdedienst heeft mij nog nooit 
verdroten. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet 
ik doen om het eeuwige leven te beërven? 26 En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de 
Wet geschreven? Wat leest u daar? 27 Hij antwoordde en zei:  U zult de Heere, uw 
God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel 
uw verstand,  en uw naaste als uzelf. 28 Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. 
Doe dat en u zult leven. 29 Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: 
Wie is mijn naaste? 30 Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar 
Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij 
slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. 31 Toevallig kwam er 
een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. 
32 Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant 
voorbij. 33 Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem 
zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. 34 En hij ging naar hem toe, verbond 
zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem 
naar een herberg en verzorgde hem. 
35 En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen  tevoorschijn, en 
hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten 
maakt, zal ik u geven als ik terugkom. 36 Wie van deze drie denkt u dat de naaste 
geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? 37 En hij zei: Degene 
die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u 
evenzo. 
 
 



Schriftlezing: Mattheüs 5: 43 - 48 
43 U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet 
u haten. 44 Maar Ik zeg u:  Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed 
aan hen die u haten; en  bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; 45 zodat u 
kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan 
over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en 
onrechtvaardigen. 
46 Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de 
tollenaars niet hetzelfde? 47 En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan 
anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? 48 Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, 
Die in de hemelen is, volmaakt is. 
 

Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 6 jaar naar de oppasdienst gaan 
 
Zingen: Psalm 133 (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. 
 
Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn 
zegen, 
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil 
verkregen 
en leven tot in eeuwigheid. 
 
Verkondiging over Lukas 10: 30 - 37 
 
Zingen: Psalm 119: 84 en 87 (OB) 
Mijn ziel bewaart uw trouw 
getuigenis; 
dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen; 
uw woord kan mij, ofschoon ik alles 
mis, 
door zijnen smaak, n hart n zinnen 
strelen; 
gij weet mijn weg, en hoe mijn wandel 
is; 
'k wil niets daarvan voor U, mijn God, 
verhelen. 
 
 

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. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kom mij te hulp; mijn ziel, die U 
verbeidt, 
heeft uw bevel met lust en liefd' 
ontvangen; 
ik haak, o HEER, naar 't heil, mij 
toegezeid; 
bestier in gunst naar uwe wet mijn 
gangen; 
al mijn vermaak stel ik, met rijp beleid, 
in uw gebod; dat is mijn hoogst 
verlangen. 
 
 



Dankgebed  
 
Inzameling van de gaven 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst 
 
Slotlied: Psalm 146: 1, 4 en 5 (NB), staande 

Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt herboren tot 
zingen voor den HEER uw God. 
 
Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft den gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 
 
Wees en weduw en ontheemde 
doet Hij wonen op zijn erf. 
Hij behoedt de weg der vreemden, 
maar leidt bozen in 't verderf. 
Eeuwig Koning is de HEER! 
Sion, zing uw God ter eer! 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 
 


