
Liturgie voor de middagdienst op zondag 10 februari 2019   
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Middagdienst: 14.30 uur 
Ds. J. van Amstel 
Gastgezin: fam. N. Davids 
Oppasdienst (0-4) 
Marcha Braam 
Marcel Braam 
Mededelingen  

 Bloemengroet: De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente, 
naar familie Wessels in Veendam en worden weggebracht door Trijnie 
Braam. 

 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 van vandaag is “Ester moet haar volk redden.” 

Mededelingen D.V. 
 Zondag 17 februari 2019: Volgende week beginnen de diensten op de 

normale tijden, 09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. H.D. 
Rietveld voor te gaan. Gastgezin op deze zondag is fam. M. Eelsing. 

 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. 

 
 
Welkom en mededelingen 
Voorzang: Gezang 14: 1, 2 en 5 
De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waatren der rust. 
  
De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
 k zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde m’ altijd. 
 
Moment van stil gebed (staande) 
Woord van verwachting 
Groet namens God 

De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m’ als ik wankel, 
Hij draagt m’ als ik viel. 
 
 



Zingen: Psalm 31: 3, 15 en 17 (OB) 
Gij zijt alleen - wat zou ik vrezen- 
Mijn rots, mijn burcht, o Heer. 
Ja, Uwen Naam ter eer, 
Zult Gij mij tot een Herder wezen, 
Mijn Helper, scheur de netten, 
Die z' in 't verborgen zetten. 
 
Geloofd zij God, Die Zijn genade 
Aan mij heeft groot gemaakt, 
Die voor mijn welstand waakt! 
Zijn oog slaat mij in liefde gade, 
Hij wil mij heil  bereiden, 
Mij in een vesting leiden. 
 
Gebed om de Heilige Geest  
 
Schriftlezing: Johannes 10: 11 - 42 
 

 
Hoe groot is 't goed, dat Gij zult geven 
Hem, wiens oprechte geest 
Op U betrouwt, U vreest! 
Hoe groot is 't heil, dat G' in dit leven, 
Ver bovenbeed' en wensen, 
Reeds wrocht voor 't oog der mensen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan  
 
Zingen: Psalm 23 (NB) 
Ik wil van God als van mijn Herder 
spreken. 
Onder zijn hoede zal mij niets 
ontbreken. 
Groen is het land waarin Hij  mij doet 
komen, 
fris is de bron die Hij voor mij doet 
stromen. 
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte 
wegen, 
opdat ik Hem zal prijzen om zijn 
zegen. 
 
Gij zalft mijn hoofd met d'olie van uw 
vrede, 
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. 
Ja, zaligheid en liefd' en welbehagen 
zullen mij volgen al mijn levensdagen. 
Ik zal het welkom horen van mijn 
koning 
en jaar aan jaar verblijven in zijn 
woning. 
 

Zelfs door een dal van diepe 
duisternissen 
waar ik het licht der levenden moet 
missen, 
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan 
mijn zijde 
met stok en staf, tot troost en tot 
geleide. 
Onder het oog van hen die mij 
verraden 
richt Gij mij toe het nachtmaal der 
genade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkondiging over Johannes 10: 28b en 29b 
 



Zingen: Psalm 118: 5, 6 en 7 (NB) 
De HEER is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den HEER mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten 
zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht: 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 
Ontsluit, ontsluit nu voor mijn 
schreden 
de poorten der gerechtigheid. 
Laat mij de voorhof binnentreden 
en loven 's HEREN majesteit. 
Dit is de poort, de poort des HEREN, 
Gods knechten zullen binnengaan. 
God van mijn heil, U wil ik eren, 
nu ik uw antwoord heb verstaan. 
 
Dankzegging 
 
Inzameling van de gaven 
 

Des HEREN hand is hoog verheven, 
des HEREN rechterhand is sterk. 
Ik zal niet sterven, ik zal leven 
en zingen van des HEREN werk. 
De HEER heeft mij wel zwaar geslagen, 
maar niet verlaten in mijn nood, 
en zijn genadig welbehagen 
gaf mij niet over aan de dood 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst en 
komen de kinderen van de zondagsschool weer in de kerk 

 
Kinderlied: ‘Je hoeft niet bang te zijn’ 
Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaat de storm tekeer.  
Leg maar gewoon je hand  
in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn,  
als oorlog komt of pijn.  
De Heer zal als een muur  
rondom je leven zijn. 
 
Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaan de lichten uit.  
God is er en Hij blijft,  
als jij je ogen sluit. 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 79: 7 (OB)  
Zo zullen wij de schapen uwer weiden, 
in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden, 
en zingen van geslachten tot geslachten; 
uw trouw, uw roem, uw onverwinb're krachten. 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Slotlied: Gezang 13B: 1 
d' Almachtige is mijn Herder en Geleide, 
wat is er dat me schort? 
Hij weidt mij als zijn schaap, in vette weide 
waar gras noch groen verdort. 
Hij drenkt mijn ziel in koele bronne en beke. 
Indien mijn geest verstrooi' 
en afdwaal' van de kudde en rechte streke, 
Hij brengt ze weer te kooi. 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 

 


