
Mededelingen op zondag 27 januari 2019   
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Middagdienst: 14.30 uur 
Ds. G. Huisman 
Gastgezin: fam. S. Hillenga 
Oppasdienst (0-4) 
Gerlies Meijer 
Karlein Westra 
Mededelingen  

 Bloemengroet: De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente, 
naar de heer J. van der Laan 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. 

 Hulpverleningszondag: Volgende week is het hulpverleningszondag de 
tweede collecte is dan bestemd voor de hulpverlening. Bij de uitgang is er 
een collecte voor de zending. 

 Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. 
Bij de uitgang van de kerk wordt er een collecte gehouden voor het 
onderhoud van de gebouwen. 

 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3.  
 Bijbelonderwijs: Op dinsdag 29 januari is er geen bijbelonderwijs voor de 

oudste groep. 
 Koekactie kinderkoor: Morgenavond kunt u tussen 18.30 uur en 19.30 uur 

uw bestelde koeken ophalen in het gebouw bij de kerk. U kunt daar ook 
betalen. Wilt u zoveel mogelijk gepast betalen? Tijdens deze avond kunt u 
ook vriend worden van het kinderkoor! Nieuwsgierig, neem gerust een kijkje!  
 

Mededelingen D.V. 
 Zondag 27 januari 2019: Volgende beginnen de diensten op de normale 

tijden, 09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt br. B. Koerts 
voor te gaan. Gastgezin op deze zondag is fam. W. Cannegieter. 
 

 



Welkom en mededelingen 

 
Wij zingen Opwekking 769 Bouw uw koninkrijk  
Kom, vestig uw gezag; 

wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop 

opnieuw; 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht 
weer zien. 

Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 

Wij dorsten naar uw rijk 

en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin: 
gevangen harten worden vrij, 

verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden zien uw 
heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 

Hoor ons gebed en kom! 

  

Refrein:  
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 

Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 

tot uw koninkrijk verschijnt. 
  

Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart. 

Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
Wij zijn uw kerk. 

Heer, doe uw werk door ons. 
(Refrein 2x) 

 

Wij worden stil (staande)  
Wij belijden onze afhankelijkheid 
God groet ons 
 

Wij zingen Psalm 119: 1 en 4  NB 
Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden.  

Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.  
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.  

 
Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer, 
hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden?  
Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer  

hij zich door God en zijn gebod laat raden. 
Ik zoek U met mijn ganse hart, o HEER, 
leid mij niet af ter zijde en ten kwade.  

 



Wij bidden om hulp 

 
Gods spreekt: 1 Koningen 12: 25 – 31:6 HSV 
 

God spreekt: Efeziers 4: 20-24 en vers 31 – Hoofdstuk 5:2 HSV 
 
Wij zingen Enige Gezangen 1: 1, 2, 3 en 9  
Mijn ziel, herdenk met heilig beven, 

hoe God, met majesteit bekleed,  
zijn wet op Horeb heeft gegeven,  
waar Hij deez' woorden horen deed:  
 

"Voor beeldendienst zult gij u 
wachten; 
Ik ben de Heer', een ijv'rig God; 

'k straf dien in drie en vier 
geslachten 
maar schenk mijn dienaars 't zaligs t 
lot!" 

 
Tekst: Exodus 20: 4 – 6 HSV 
 
Preek: Wees beeld van God 

 
Wij zingen Lied 86: 6, 8 en  9 

"Ik ben de Heer', uw God en Koning,  

die van Egypte u bevrij', 
U leidend uit uw slaafse woning; 
dient dan geen goden nevens Mij!" 
 

Och, of wij Uw geboon volbrachten! 
Gena, o hoogste Majesteit! 
Gun door 't geloof in Christus 

krachten; 
om die te doen uit dankbaarheid. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Hij die ons ver is en verwant,  

hoe kan Hij zijn aanbeden 
in enig beeld, door mensenhand 
uit steen of hout gesneden?  
Geen denkbeeld zelfs, hoe hoog, 

hoe diep, 
kan Hem bevatten die ons riep 
om Hem te kennen, - heden. 

God heeft zich zelf ons toegewend: 

een man verscheen op aarde, 
een mens, in wie Hij onherkend 
zich aan ons openbaarde. 
In Hem als in een tempel heeft 

de God gewoond die eeuwig leeft,  
de Ongeëvenaarde. 

 
Hij die rechtvaardig was en stil 
droeg wat Hem was beschoren, 
die stierf, en zie Hij leeft, - Hij wil 

ook in ons zijn herboren. 
Ons leven is in het geding: 
tot onze val en opstanding 
heeft God Hem uitverkoren. 

 
Wij danken en bidden 
 

Wij geven geld 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



Wij zingen Psalm 105: 1 NB 

Looft God den HEER, en laat ons 
blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 

Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den HEER,  
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 

 
Wij belijden het geloof (staande)  
 
Wij zingen Lied 399: 1 en 3   

Wij loven U, o God, belijden U als 
Heer. 
Eeuwige Vader, U geeft heel de 

wereld eer. 
U zingen alle heemlen, serafs, 
machten, tronen, 
onafgebroken rijst hun lied op hoge 

tonen: 
Gij, driemaal  heilig zijt Gij, God der 
legerscharen, 
wiens grootheid aard' en hemel 

heerlijk openbaren! 
 
U, Vader, U zij lof op een verhoogde 

toon! 
Lof en aanbidding zij uw eengeboren 
Zoon. 
Lof zij uw Geest, die ons ten 

Trooster is gegeven, 
ons in de waarheid leidt, de weg van 
eeuwig leven. 

U looft uw kerk alom, waar Gij die 
ook vergaarde; 
U looft wat loven kan, in hemel en 
op aarde! 

 
God zegent ons 

 
 
 


