
Liturgie voor de morgendienst op zondag 7 oktober 2018  
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 
Ds. J. Jonkman Ds. J. Jonkman 
Gastgezin: fam. A. Eelsing (Wedderweg) Gastgezin: fam. A. Eelsing 

(Wedderweg) 
Oppas zaal 2 (0-3)  
Jantine Veldkamp 
Gendia Munneke 
Leonie Cannegieter 

Oppas zaal 1 (3-6) 
Sandra Holsteen 
Marijke Cannegieter 

Oppas zaal 2 (0-3) 
Yvonne Cannegieter  
Geertje Davids 

Mededelingen  
 Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar 

mevrouw G. Koerts-Woudstra 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 zending: Vandaag wordt er bij het uitgaan van de kerk een 

collecte gehouden voor de zending. 
 Noodhulp Sulawesi: Op 28 september is het Indonesische eiland Sulawesi 

getroffen door een zware aardbeving en enorme vloedgolf. Daardoor zijn al 
zeker 1300 mensen om het leven gekomen. De ravage is groot en de nood is 
hoog. Vanuit onze diaconie wordt er op 21 oktober een collecte gehouden 
voor het getroffen gebied. Volgende week ontvangt u een flyer met meer 
informatie. Neemt u de situatie op Sulawesi mee in uw gebed? 

 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema voor vanmiddag is: “Ik ben de eerste en de laatste”. 

 Kledingwinkel: Als u kleding hebt voor onze kledingwinkel, kunt u dit op 
woensdagmorgen van de even weken brengen tussen 9:00 en 11:00 uur, we 
gaan dan kleding uitzoeken. De laatste zaterdagmorgen van de maand van 
9:30 tot 12:00 kunt u ook kleding brengen, de winkel is dan open. Het adres 
is: Holland Marsh 17 D. Wilt u ook een keer helpen op de woensdagmorgen 
of zaterdag, u bent welkom. Voor meer informatie, neem contact op met 
Leny Cannegieter, tel nr: 0597-646528 of Klasina Wubs, tel nr: 0597-612201. 

 Oppasdienst: Wij zijn als oppas bezig om (waar mogelijk) ons speelgoed een 
Bijbels thema te geven. Op dit moment hebben we maar 3 christelijke 
boekjes. Helpen jullie ons mee om hier wat meer van te maken? We zijn op 
zoek naar boekjes over Bijbelverhalen voor peuters en kleuters. Inleveren 
kan bij Geertje Davids. Alvast bedankt!   

Mededelingen D.V. 
 Zondag 14 oktober 2018: Volgende week beginnen de diensten om 09.30 

uur en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. S.B. van der Meulen voor 
te gaan. Het gastgezin voor deze zondag is fam. J. Cannegieter. 

 Kings Kids Pekela: Wij zijn op zoek naar zo’n 40 medewerkers op alle 

posities. Ook zoeken wij nog veel materialen. Tijdens deze ochtenden is er 
gratis opvang voor de kinderen tot 4 jaar. Kun jij niet helpen bij King's Kids 



Pekela op 22, 23 en 24 oktober maar wil je ons wel steunen? Dat kan! Ook 
financiële steun is nodig!  
Vragen? Neem dan contact op met Dennis Westra (06-12089300) of Janna 
Meijer (06-23883258). 

                 Een bijdrage kun je overmaken op: 
                 Chr Geref Kerk  
                 NL91INGB0000967315 
                 o.v.v. King's Kids Pekela 

 Beroepingswerk: De kerkenraad heeft gemeend langzamerhand het 
beroepingswerk ter hand te moeten nemen. We hebben besloten hierin de 
gemeente te betrekken door een beroepingscommissie samen te stellen.We 
hebben afgesproken dat de commissie uit zes gemeenteleden moet 
bestaan.De kerkenraad heeft deze commissie op dezelfde wijze gekozen 
zoals gedaan wordt met het kiezen van ambtsdragers. Uit de stemming zijn 
de volgende zes 
gemeenteleden gekozen.  De zusters Klazina van der Kooij en Yvonne 
Veldkamp. De broeders Willem Cannegieter, Marinus Eelsing namens de 
kerkenraad, Sebo Hillenga en Jelle de Jonge. De commissie en het 
moderamen gaan dinsdag 16 oktober voor de eerste keer om tafel om 
nadere afspraken te maken over de te volgen strategie. We wensen ook de 
beroepingscommissie Gods zegen toe en dat dit alles mag zijn tot eer van 
onze God en tot opbouw van de gemeente. 

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 100 
Juich aarde, juicht alom de HEER, 
dient God met blijdschap, geeft Hem 
eer! 
Komt, nadert voor zijn aangezicht; 
zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
Gaat tot zijn poorten in met lof, 
met lofzang in zijn heilig hof. 
Looft Hem aldaar, met hart en stem; 
prijst zijne naam, verheerlijkt Hem! 
 
 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 98: 1 en 4  
Zingt een nieuw lied voor God den 
HERE, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 

De HEER is God; erkent, dat Hij 
ons heeft gemaakt - en geenszins wij - 
tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
een volk, tot zijne dienst bereid. 
 
 
Want goedertieren is de HEER; 
zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
zijn trouw en waarheid houdt haar 
kracht 
tot in het laatste nageslacht. 
 
 
 
 
 
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 



Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
 
Lezing van de wet 
 
Zingen: Psalm 51: 5 
Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebed. 
Verschoon mij toch naar Uw 
barmhartigheden. 
Delg uit mijn schuld, vergeef mijn 
overtreden: 
Uw goedheid wordt noch paal, noch 
perk gezet. 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Lucas 21: 20 - 36 
 
Zingen: Gezang 279: 1, 6 en 7 
Het duurt niet lang meer tot de tijd 
van Christus aan zal breken, 
en Hij in grote heerlijkheid 
het oordeel uit zal spreken. 
Het lachen is dat uur gedaan, 
als alles zal in vuur vergaan, 
naar Petrus heeft geschreven. 
 
Heer Jezus, ach wat duurt het lang  
tot aan die dag der dagen. 
Zie ons op aarde klein en bang, 
bezocht door duizend plagen. 
Kom Rechter in uw majesteit 
in uw genade, kom, bevrijd 
ons van het kwade. Amen. 
 
Tekstlezing: Lucas 21: 25 - 28 

Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil  en zijn gerechtigheid. 
 
 
 
 
Ai, was mij wel van ongerechtigheid; 
Mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet 
geschonden; 
Zie mijn berouw, hoor, hoe een 
boet'ling pleit, 
En reinig mij van al mijn vuile zonden. 
 
 
 
 
 
 
 
Sta daarom eenmaal in voor mij, 
als Gij terug zult komen. 
Lees in uw boek en spreek mij vrij 
en stel mij bij uw vromen. 
Opdat ik met mijn broeders mag 
de hemel ingaan op die dag. 
Gij doet hem voor ons open. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en s terren, en op de aarde benauwdheid onder 

de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 
26 En het hart van de mensen zal bezwi jken van vrees en verwachting van de dingen die de 

wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen 

worden. 
27 En dan zullen zi j de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en 

heerli jkheid. 
28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, ki jk dan omhoog en hef uw hoofd op,  
omdat uw verlossing nabi j is. 

 



Preek 

Thema: De dingen die over de wereld komen zullen 
 
Zingen: Schriftberijmingen 28: 1, 2, 4 en 5 
De grote dag breekt weldra aan, 
het einde van de tijd. 
Weest nuchter hier in uw bestaan 
en houdt in de gebeden aan 
in hoge waakzaamheid. 
 
Laat als u spreekt uw woord steeds 
zijn 
een echo van Gods stem 
en laten diensten, groot en klein 
een weerschijn van Gods daden zijn, 
verricht in kracht van Hem. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Gezang 399: 5 en 6 (staande) 

Van liefde zij uw hart vervuld, 
een vuur, nooit uitgewoed. 
Een liefde die verdraagt en duldt, 
de zonden toedekt en de schuld 
elkaar vergeven doet. 
 
In alles zij God eer gebracht, 
aan Hem de lof gewijd. 
Hij schenkt in Christus u de kracht, 
Hem zij de heerlijkheid, de macht 
tot in al' eeuwigheid. 
 
 
 
 
 
 

Gij zit in heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand, 
tot Gij als Rechter eens de laatste vierschaar spant. 
Laat nimmer in de nood uw bijstand ons ontberen, 
Gij kocht ons met uw bloed, blijf, Heiland, ons regeren, 
wil door uw koningsmacht uw erfdeel trouw bewaren, 
en met uw heilig volk ons voor uw troon vergaren. 
 
Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag! 
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag, 
geef, dat wij bij uw komst onstraflijk wezen mogen: 
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen! 
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen: 
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen. 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 

 
Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


