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Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 14 april 2019   
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 13.30 uur 

St. A.J. de Jong Ds. A. Mak 

Gastgezin: fam. W. Cannegieter Gastgezin: fam. W. Cannegieter 

Oppasdienst (0-3) 
Evelien Meijer 
Elisabeth Raveling 
Leonie Cannegieter 

Oppasdienst (3-6) 
Annie Cannegieter 
Marijke Cannegieter 

Oppasdienst (0-4) 
Yvonne Cannegieter 
Gerlies Meijer 

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

naar de familie Altena, in verband met hun 40 jarig huwelijk, 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 weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema voor vanmiddag is “Jezus gestorven en begraven” 

▪ 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. 

▪ Kledingbeurs: Elke laatste zaterdagmorgen van de maand bent u in de 
gelegenheid om kleiding in te brengen voor de kledingbeurs. Dit kan tussen 
10.00 uur en 12.00 uur op Holland Marsh 17D. 

▪  
Mededelingen D.V. 

▪ Goede vrijdag 19 april 2019: Komende vrijdag is het Goede Vrijdag. De dienst 
begint om 19.30 uur. Br. Bram Koerts hoopt voor te gaan. Gastgezin voor 
deze avond is fam. N. Davids. 

▪ Zondag 21 april 2019: Volgende week beginnen de diensten om 09.30 uur en 
14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. H.J. Selderhuis voor te gaan. 
Tijdens de morgendienst vieren wij het heilig avondmaal. Gastgezin voor 
deze zondag is fam. M. Eelsing.  
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Welkom en mededelingen  
 
Zingen: Psalm 132: 4, 5 en 6 NB 
Zo zal ik naar Gods woning gaan 
en buigen voor zijn groot gezag 
en juichen dat ik leven mag, 
zo zal ik voor mijn Koning staan, 
Hem prijzen op zijn kroningsdag ! 
 

Hij zet zijn voeten op de nek 
van alle macht en majesteit. 
Houd in gedachten t' allen tijd, 
dat deze afgeperkte plek 
aan Hem, aan God, is toegewijd. 

Sta op, o HEER, ga ons vooraan 
tot waar uw voet een voetbank vond, 
Gij en de ark van uw verbond. 

Laat hier uw priesters voor U staan 
en hoor het loflied uit hun mond. 

 
Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
 
Zingen: Opwekking 123 (Groot is uw trouw) 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer 
dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
  
 

Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

  
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die 
leidt: 

Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
(refrein) 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
De wet van God: Exodus 20: 1 – 17 en 25:16 
 
Zingen: Psalm 86: 4 en 5 NB 
Leer mij naar uw wil te handlen, 
laat mij in uw waarheid wandlen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
HEER mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 

Gij zijt groot en zeer verheven, 
Gij doet wondren aan ons leven. 
Gij zijt God, ja Gij alleen, 
goedertieren om ons heen. 
Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
mij weer tot het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Ja, uw goedheid is zeer groot
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Schriftlezing: 1 Samuël 4: 1b – 11 (NBV) 
Enige tijd later trokken de Israëlieten ten strijde tegen de Filistijnen. Ze sloegen 
hun kamp op bij Eben-Haëzer; de Filistijnen lagen in Afek. 2 Nadat de Filistijnen 
zich in slagorde tegenover de Israëlieten hadden opgesteld, brandde de strijd los. 
Israël werd door de Filistijnen verslagen: vierduizend man sneuvelden in de slag. 3 
Toen het leger naar het kamp was teruggekeerd, vroegen de oudsten van Israël: 
‘Hoe komt het dat de HEER ons vandaag tegen de Filistijnen een nederlaag heeft 
laten lijden? De ark van het verbond met de HEER moet uit Silo hierheen worden 
gehaald. Dan zal de HEER in ons midden zijn en ons bevrijden uit de greep van 
onze vijanden.’ 4 Het leger liet de ark van het verbond uit Silo overbrengen, de ark 
van de HEER van de hemelse machten, die op de cherubs troont. Chofni en 
Pinechas, de beide zonen van Eli, kwamen met de ark mee. 5 Toen de ark van het 
verbond met de HEER in het legerkamp aankwam, barstten alle Israëlieten uit in 
luid gejuich, zodat de aarde ervan dreunde. 6 De Filistijnen hoorden het lawaai en 
vroegen: ‘Wat klinkt daar voor gejuich uit het kamp van de Hebreeën?’ Toen ze 
vernamen dat de ark van de HEER in het legerkamp was aangekomen, 7 werden 
ze bang en zeiden: ‘Hun God is naar het legerkamp gekomen. Het ziet er slecht 
voor ons uit, want zoiets is nooit eerder gebeurd. 8 Het ziet er slecht voor ons uit! 
Wie redt ons uit de greep van die machtige God? Het is dezelfde God die in de 
woestijn de Egyptenaren met allerlei plagen heeft getroffen. 9 Verlies de moed 
niet, Filistijnen, laat zien wat je kunt! Anders worden wij slaven van de Hebreeën 
zoals zij het van ons zijn geweest. Laat dus zien wat je kunt. Ten aanval!’ 10 De 
Filistijnen gingen tot de aanval over en de Israëlieten werden verslagen. Ieder 
vluchtte naar zijn eigen woonplaats. Het was een zware nederlaag voor Israël, 
waarbij dertigduizend man voetvolk omkwamen. 11 De ark van God werd 
buitgemaakt en Chofni en Pinechas, de beide zonen van Eli, vonden de dood. 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 6 jaar naar de oppasdienst gaan. 
 
Zingen: Psalm 44: 2 en 3 DNP 
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Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 465: 1 en 2 LvK 
Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 
 

Nog voor wij U iets vragen, 
voorkomt Gij ons gebed. 
Gij hebt aleer wij klagen, 
op onze nood gelet. 
Gij helpt de last ons dragen, 
Gij steunt bij elke tred, 
zelfs bij de zwaarste plagen 
zijt Gij de God die redt. 

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst. 
 
Zingen: Opwekking 640 (Ik hef mijn ogen) 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
  
 

Mijn hulp is van U, Heer,  
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val.  
U bent mijn beschermer  
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 

 
Wat kan mij gebeuren  
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw,  
U bent er altijd. 

Bewaart heel mijn leven;  
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 

 
Zegen 


