
Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 
 

Liturgie voor de morgendienst op zondag 17 februari 2019   
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Br. L Sligter Ds. G. op’t Hof 

Gastgezin: fam. M. Eelsing Gastgezin fam. M. Eelsing 
Oppasdienst (0-3) 
Sandra Holsteen 
Aukje Kloosterhuis 
Annelies Raveling 

Oppasdienst (3-6) 
Geertje Davids 
Koert Davids 

Oppasdienst (0-4) 
Jantine Veldkamp 
Gerlies Meijer 

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

naar mevrouw A. Raveling-Greven en worden weggebracht door Yvonne 
Veldkamp 

▪ 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 kindernevendienst. De kinderen zullen 
samen met de kinderen van de oppas de dienst verlaten. 

▪ Rommelmarkt: Beste gemeenteleeden, de activiteitencommissie organiseert 
weer een rommelmarkt en wel op 9 maart van 10.00 tot 13.00. We zijn nog 
op zoek naar spullen, geen grote meubelen maar wel mooi en goed spul. Dit 
kunt u brengen op 7 en 8 maart van 13.00 tot 17.00 en 18.30 tot 20.00 . Wij 
hopen op weer een mooie opkomst, de opbrengst is voor Dorcas. Bij vragen 
kunt u terecht bij Klasina Wubs. 
 

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

tijden, 09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds. S.P. 
Roosendaal voor te gaan. Tijdens deze dienst zal Lars Plaggenborg het teken 
en zegel van de heilige doop ontvangen. Tijdens de middagdienst hoopt A. 
Hofland voor te gaan. Tijdens deze dienst zullen er jongeren uit de hele regio 
zijn in verband met de Refolutionzondag. Gastgezin op deze zondag is fam. H. 
Raveling (jr). 

▪ 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. 
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Welkom en mededelingen  
 
Zingen: Psalm 99: 1-2 NB 
God is Koning, Hij / sticht zijn heerschappij. 
Volken, hoort zijn stem. / Buigt u, beeft voor Hem, 
die met macht gekroond / op de cherubs troont. 
Aarde, word bewogen, / beef voor zijn vermogen. 
 
God, die recht gebood, / is in Sion groot; 
van zijn troon belacht / Hij der volken macht. 
Hoog en zeer geducht, / heilig en doorlucht 
is uw naam, o HEERE; / laten zij die eren ! 
 
Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Psalm 118: 1-2-3 NB 
Laat ieder 's HEEREN goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den HEER vreest, laat het horen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 

Ik werd benauwd van alle zijden 
en riep den HEER ootmoedig aan. 
De HEER verhoorde en bevrijdde, 
Hij deed mij in de ruimte staan. 
De HEER is met mij, 'k zal niet vrezen. 
Geen sterveling verschrikt mij meer. 
De HEER wil mij tot helper wezen: 
ik zie op al mijn haters neer. 

't Is beter bij den HEER te schuilen 
dan dat men bouwt op man en macht. 
't Is beter bij den HEER te schuilen 
dan dat men hulp van vorsten wacht. 
Toen ik mij wenden kon noch keren, 
omsloten door der volken ring, 
doorbrak ik in de naam des HEEREN 
de knellende omsingeling. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
De wet van God 
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Zingen: Gezang 444: 1-2-3 
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 

Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 

Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 
 
Schriftlezing: Markus 2: 1-12 

Jezus geneest een verlamde 
 1 En  na enkele dagen kwam Hij opnieuw in Kapernaüm; en men hoorde dat Hij 
thuis was. 2 En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de 
deur hen niet meer kon bevatten; en Hij sprak het Woord tot hen. 3 Er kwamen 
ook enigen naar Hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen 
gedragen. 4 En omdat zij niet bij Hem konden komen vanwege de menigte, 
verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar Hij was; en nadat zij het 
dak opengebroken hadden, lieten zij de ligmat waarop de verlamde lag, neer. 5 En 
toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u 
vergeven. 6 En er zaten daar enigen van de schriftgeleerden, en die overlegden in 
hun hart: 7 Waarom spreekt Deze op die manier godslasteringen?  Wie kan 
zonden vergeven dan God alleen? 8 En Jezus, Die meteen in Zijn geest 
onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt u 
deze dingen in uw hart? 9 Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: De 
zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen? 10 
Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde 
zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): 11 Ik zeg u: Sta op, neem uw 
ligmat op en ga naar uw huis. 12 En hij stond meteen op, en nadat hij de ligmat 
opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten 
zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Wij hebben nog nooit zoiets 
gezien! 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 6 jaar naar de oppasdienst gaan. 
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Zingen: Psalm 136: 1-2-13 NB 
Looft den HEER, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 

Geeft den God der goden eer, 
jubelt voor den heren Heer. 
Hij doet wondren, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 

Aan den God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 

want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Verkondiging: Wie is Jezus 
 
Zingen: Psalm 116: 1-2-3 NB 
God heb ik lief, want die getrouwe HEER 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 

Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
heb ik de naam des HEEREN aangeroepen 
en weende: HEER mijn God, bewaar mijn ziel 

Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst. 
 
Zingen: Gezang 393: 1-2-3-4, staande 
De dag, door uwe gunst ontvangen, 
is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die 't licht en 't duister maakt. 
 

Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 

Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 

Voorwaar, de aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd' en majesteit. 

 
Zegen 
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