
Liturgie op zondag 31 maart 2019 
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. G. van der Groep Ds. G. van der Groep 

Gastgezin: fam. J. Smid Gastgezin: fam. J. Smid 

Oppasdienst (0-3) 
Grean Jonker 
Sandra Holsteen 
Lieke Sterenborg 

Oppasdienst (3-6) 
Jantine Veldkamp 
Ruben van der Laan 

Oppasdienst (0-4) 
Aukje Kloosterhuis 
Kora Davids 

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

naar mevr. H. Wijsbeek- de Jonge 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. 
 Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. 

Bij het uitgaan van de kerk vindt u de collecte voor het onderhoud van de 
gebouwen. Volgende week is de deurcollecte voor de zending. 

 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema voor vanmiddag is “Pilatus en Herodes” 

 Verkiezing kerkenraad: U bent in de gelegenheid om namen in te leveren 
voor het ambt van ouderling en diaken. U kunt deze namen inleveren bij de 
kerkenraad 
 

Mededelingen D.V. 
 Zondag 7 april 2019: Volgende week beginnen de diensten om 09.30 uur en 

14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds. R. van der Kamp voor te gaan. 
Tijdens de middagdienst hoopt ds. G. op’t Hof voor te gaan. Deze dienst is 
georganiseerd door de tieners van het bijbelonderwijs.. Gastgezin op deze 
zondag is fam. S. Hillenga. 

 



 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen: Psalm 103: 1 en 3  NB 

Zegen, mijn ziel, de grote naam des 
HEREN, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft 
geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil 
vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met 
goedertierenheid. 
 

Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de 
daden 
van Hem die niet voor altijd met ons 
twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij 
deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft 
uitgewist. 

Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: 65: 1 en 2  OB 

De lofzang klimt uit Sions zalen 
Tot U met stil ontzag; 
Daar zal men U, o God, betalen 
Geloften, dag bij dag. 
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten, 
O Hoorder der gebeên, 
Dies zullen allerlei geslachten 
Ootmoedig tot U treên. 
 

Een stroom van ongerechtigheden 
Had d' overhand op mij; 
Maar ons weerspannig overtreden 
Verzoent en zuivert Gij. 
Welzalig, dien Gij hebt verkoren, 
Dien G' uit al 't aards gedruis 
Doet naad'ren, en Uw heilstem horen, 
Ja, wonen in Uw huis. 

Gebed om de Heilige Geest 
 
De wet van God 
 
Zingen: Schriftberijming 1 

Hoor Israël, de HEERE, 
enig is onze God - 
Hem liefhebben, Hem eren 
dat is het hoogst gebod! 
Gij zult uw God beminnen, 
Hem dienen, dag en nacht, 
met hart en ziel en zinnen 
en met geheel uw kracht. 
 

Laat voor dit woord des HEEREN 
uw hart een woning zijn; 
laat kinderen het leren, 
vertel het groot en klein; 
gij zult erover spreken 
alwaar gij zit of staat, 
het worde taal en teken 
alwaar gij komt of gaat.

 
 



Gij zult het aan den lijve 
meedragen, op uw hand, 
het op uw voorhoofd schrijven, 
alom in stad en land, 
op poorten en op posten 
van deuren in uw huis. 
Looft God, o gij verlosten, 
looft God! Hij brengt u thuis! 
 
Schriftlezing: Lukas 23:34 - HSV 

 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 6 jaar naar de oppasdienst gaan. 
 
Zingen: Schriftberijming 12: 1, 4 en 8 

Wie heeft geloofd Gods woord aan de profeet? 
Wie kent Gods knecht, ontluisterd in zijn leed, 
gegeseld en, met ruwe spot ontkleed, 
aan 't kruis geslagen? 
Wie zou aan Hem zijn levensnood ooit klagen, 
die werd vermoord? Wie zal door kracht van boven 
tot zijn behoud in zulk een Vorst geloven, 
aan 't hout doorboord? 
 
 
Hij was volmaakt getrouw aan Gods verbond. 
Zijn striemen zijn genezing onzer wond. 
Wij dwaalden als verloren schapen rond 
op eigen paden. 
God heeft zijn knecht met onze last beladen; 
Hij heeft geboet, 
Niet Hij, slechts wij zijn schuldig, 
maar Hij vergoot gewillig en geduldig 
zijn kostbaar bloed. 
 
't Verloste volk verheft tot Hem zijn hart. 
Zijn heerlijk loon! Omdat Hij heeft volhard 
en tot het einde van de dood zijn smart 
trouw heeft geleden. 
Hij heeft voor schenders van Gods wet gebeden. 
Hij werd veracht 
en moest Gods vrede derven, 
ons hart ten troost in leven en in sterven. 
Het is volbracht! 
 
Verkondiging 



 
Zingen: Liedboek 300: 1, 4 en 6 

Eens, als de bazuinen klinken 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, - 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 

Als de graven openbreken 
en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken 
en uw hofstad in te gaan: 
Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
want de traagheid grijpt ons aan. 

Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gistren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst. 
 
Zingen: Gebed des Heren: 9 en 10 

Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER, 
Uw is de kracht, Uw is al d' eer. 
U, die ons helpen wilt en kunt, 
Die, in Uw Zoon, verhoring gunt, 
Die door Uw Geest ons troost en 
leidt, 
U zij de lof in eeuwigheid. 

Ja, Amen, trouwe Vader, ja; 
Wij maken staat op Uw genâ. 
Ons hart, o God, die alles ziet, 
Veroordeelt ons in 't naad'ren niet; 
Het zegt, daar G' op ons bidden let, 
Gelovig Amen op 't gebed. 

 

Zegen 

 
 


