
Liturgie op zondag 7 april 2019 
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. R. van der Kamp Ds. G. op’t Hof 

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

Oppasdienst (0-3) 
Anka Koerts 
Geertje Davids 
Annelies Raveling 

Oppasdienst (3-6) 
Geeke Wijsbeek 
Evelien de Boer 

Oppasdienst (0-4) 
Marcha Braam 
Marcel Braam 

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

naar de heer H. Geertsema en worden weggebracht door Jeanet Hillenga. 
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
 Collecte voor zending: Vandaag is er een deurcollecte voor de zending. 
 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 

thema voor vanmiddag is “Simon van Cyrene”. 
 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 

 Stamppotbuffet: Op 20 april organiseert de zondagsschool een 
stamppotbuffet voor 60-plussers. Het buffet is van 17.00 uur tot 19.00 uur. 
Opgeven kan door uw naam op de flapover in de hal te schrijven of te bellen 
naar 06-25462061. 

 Inleverdatum kopij ‘Het Kompas’: De uiterste inleverdatum voor uw kopij 
voor ‘Het Kompas’ is op 15 april. 

 Gezocht: Er zijn extra oppassers nodig! Hier wordt hard naar gezocht. Vele 
handen maken licht werk. Wie helpt mee om voor de kleinsten te zorgen 
tijdens de kerkdiensten? Opgeven kan bij Kora Davids of Geertje Davids. 

 Middagdienst 7 april: De middagdienst zal geleid worden door dominee Op ’t 
Hof samen met de catechisanten. De liturgie voor deze dienst is eveneens 
samengesteld door de catechisanten. Allen van harte welkom! 

Mededelingen D.V. 
 Zondag 14 april 2019: Volgende week beginnen de diensten om 09.30 uur en 

13.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt student A.J. de Jong voor te gaan, 
tijdens de middagdienst hoopt ds. A. Mak voor te gaan. Gastgezin op deze 
zondag is fam. W. Cannegieter. Let u op de gewijzigde aanvangstijd van de 
middagdienst? 

 



Welkom en mededelingen  
 
Zingen als psalm van de opgang: Psalm 43: 1, 3 en 5  
O God, kom mijn geding beslechten, 
verlos mij van wie U versmaadt. 
Boosdoeners willen met mij rechten, 
die niet aan trouw en waarheid 
hechten. 
Doe mij ontkomen aan hun haat, 
o HEER, mijn toeverlaat. 

O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 

 
Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op 's Heren welbehagen. 

Hij doet weldra de morgen dagen. 
Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer. 

 
Moment van stil gebed (staande) 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen als drempellied: Psalm 143: 2 en 8 
Ik nader U, het hoofd gebogen. 
Gij kunt, o HEER, geen kwaad 
gedogen, 
ga met uw knecht niet in 't gericht, 
doe hem niet weg van voor uw ogen; 
wie is rechtvaardig in uw licht? 

Laat 's morgens uw genade dagen 
voor ogen die het donker zagen. 
Ik bouw op U en anders geen. 
Wijs mij de weg van uw behagen, 
mijn ziel wacht het van U alleen. 

 
De wet van God 
 
Zingen: Psalm 143: 9 
Gij zijt mijn God, sta mij terzijde, 
mijn toevlucht als zij mij bestrijden. 
Leer mij uw wil, reik mij uw hand. 
Uw goede Geest zij mijn geleide; 
voer mij in een geëffend land. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Profetenlezing: Jeremia 14: 17-15:1 
17 Zeg dan dit woord tegen hen: 
Tranen stromen uit mijn ogen naar beneden, 
nacht en dag, zonder ophouden, 
want de maagd, de dochter van mijn volk, is gebroken met een grote breuk, 
door een wond die zeer pijnlijk is. 18 Ga ik eropuit, het veld in, 
ziedaar hen die gevallen zijn door het zwaard. 



Kom ik in de stad, 
ziedaar hen die ziek zijn van de honger. 
Ja, zowel profeet als priester 
trekt in het land rond en weet geen raad. 19 Hebt U Juda dan helemaal 
verworpen, 
of walgt Uw ziel van Sion? 
Waarom hebt U ons zo geslagen dat er geen genezing voor ons meer mogelijk is? 
Wij zien uit naar vrede, maar er is niets goeds, 
naar een tijd van genezing, maar zie, er is verschrikking. 20 HEERE, wij kennen 
onze goddeloosheid, 
de ongerechtigheid van onze vaderen, want wij hebben gezondigd tegen U. 
21 Verwerp ons niet omwille van Uw Naam, 
maak Uw heerlijke troon niet te schande, 
denk aan Uw verbond met ons, verbreek het niet. 22 Zijn er onder de nietige 
afgoden van de heidenvolken die het laten regenen, 
of kan de hemel regendruppels geven? 
Bent U dat niet, de HEERE, onze God? 
Wij zien naar U uit, 
want al deze dingen doet U! 
1 De HEERE zei tegen mij: Al stond Mozes of Samuel voor Mijn aangezicht, dan 
nog zou Mijn ziel niet met dit volk van doen willen hebben. Stuur hen van voor 
Mijn aangezicht weg, laten zij weggaan! 
 
Zingen: Psalm 81: 8, 10 en 14 
Ik ben HIJ DIE IS: 
God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis 
van de slavernij 
maakte Ik u vrij: 
hebt gij nog te vrezen? 
 

Maar mijn eigen volk 
was Mij niet terwille. 
Hoogmoed was hun tolk 
en Ik liet hen gaan 
in hun eigen waan 
om hun trots te stillen. 

Keer terug tot Mij 
Israël, gij trotse - 
en de woestenij 

zal weer bloeien gaan; 
Ik geef most en graan, 
honing uit de rotsen. 

 
Evangelielezing: Lukas 19: 37-44 
37 Toen Hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de 
hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven 
om alle machtige daden die zij gezien hadden. 38 En zij zeiden: Gezegend is de 
Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere. Vrede in de hemel en 
heerlijkheid in de hoogste hemelen. 39 En sommigen van de Farizeeën uit de 
menigte zeiden tegen Hem: Meester, bestraf Uw discipelen. 40 En Hij antwoordde 
hun en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden zwijgen. 41 En 
toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar. 42 Hij zei: Och, dat u 
ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is 



het verborgen voor uw ogen. 43 Want er zullen dagen over u komen dat uw 
vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle 
kanten in het nauw zullen brengen. 44 En zij zullen u met de grond gelijkmaken en 
uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen 
laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 6 jaar naar de oppasdienst gaan. 
 
Zingen: Gezang 178: 1, 2 en 5 
Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen 't recht van God, 
Kyrie eleison. 
 

Heer, om uw zachtmoedigheid, 
vorst die op een ezel rijdt 
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison. 

Here, om uw bloedig zweet, 
als Ge alleen de wijnpers treedt, 

om de kelk vol bitter leed, 
Kyrie eleison. 

 
Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 169: 4 en 5 
Maar God heeft naar ons omgezien! 
Wij, in de nacht verdwaalden, - 
hoe zou het ons vergaan, indien 
Hij ons niet achterhaalde, 
indien niet in de duisternis 
het licht dat Jezus Christus is 
gelijk de morgen straalde. 
 

Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 
Gij Opgang uit den hoge, 
die onze ziel hebt vrijgekocht, 
dat zij U dienen moge, - 
Gij herder die 't verloorne zoekt, 
de hemel heeft ons niet vervloekt: 
God is om ons bewogen. 

Dankgebed en voorbeden 
Inzameling van de gaven 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst. 
 
Zingen: Gezang 157: 4 (staande) 
Hoe liefelijk is uw gelaat; 
als Gij uw ogen op mij slaat, 
dan doet de vreugd mij beven. 
Gij Jezus, zijt zo trouw en goed; 
uw woord en geest, uw vlees en 
bloed, 
zij zijn mijn ziel, mijn leven. 

Heer des 
hemels 
laat, getrouwe, 
mij aanschouwen 
uw erbarmen. 
Herder neemt mij in uw armen. 

 
Zegen 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


