
LITURGIE 
 

voor de morgendienst op zondag 14 oktober 2018 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. S.B. van der Meulen Ds. S.B. van der Meulen 

Gastgezin: fam. J. Cannegieter Gastgezin fam. J. Cannegieter 

Oppas zaal 2 (0-3)  
Elisabeth Eelsing 
Anka Koerts 
Anita van der Laan 

Oppas zaal 1 (3-6) 
Annie Cannegieter 
Ruben van der Laan 

Oppas zaal 2 (0-3) 
Geeke Wijsbeek 
Grean Jonker 

Mededelingen  
Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar Wies 
Pater 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: “Christus opent de boekrol”. 
Speelgoed 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! 
Goede Moed: Wilt u het bijbels dagboek 'Goede Moed' bestellen dan kunt u contact 
opnemen met br. Geertsema. Dit kan nog tot uiterlijk 16 oktober: (0597-614825). 
  

Mededelingen D.V. 
Zondag 21 oktober 2018: Volgende week beginnen de diensten om 09.30 uur en 14.30 
uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds. W.J. Plantinga voor de te gaan. Tijdens de 
middagdienst hoopt ds. R. Bikker voor te gaan. Het gastgezin voor deze zondag is fam. 
J. Smid. 
Kings Kids Pekela: Wij zijn op zoek naar zo’n 20 medewerkers op alle posities. Ook 

zoeken wij nog veel materialen. Tijdens deze ochtenden is er voor kinderen van 
medewerkers 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 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 

 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen LB 442:1,2,3,4 
Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 

Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons tradt, 
is het rechte pad. 

Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 
 

In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid.

Stil gebed, Votum, groet 
 
Zingen Ps.19:1,3,4 NB 
De hemel roemt den Heer, 
het firmament geeft eer 
Hem, die 't heelal volbracht. 
De dag spreekt tot de dag 
van wat zijn hand vermag, 
de nacht meldt het de nacht. 
Er is geen taal, geen woord, 
toch wordt alom gehoord 
een wijd verbreide mare. 
Geen stem gaat van hen uit, 
maar overal verluidt 
hetgeen zij openbaren. 
 

Volmaakt is 's Heren wet, 
die ons verkwikt en redt, 
waarbij de ziel herleeft. 
Getrouw en gans gewis 
is Gods getuigenis, 
dat dwazen wijsheid geeft. 
Des Heren woord is goed, 
wie zijn bevelen doet, 
zijn hart wordt opgetogen. 
Recht is het woord van God 
en louter zijn gebod, 
een licht voor onze ogen. 

Des Heren vrees is rein, 
zo zal ik zeker zijn 
van d'allergrootste schat. 
Al wat waarachtig is, 
bestendig en gewis, 
is in zijn wet vervat. 

Die wet is 't hoogste goed, 
meer kostelijk en zoet 
dan 't edelst van de honing; 
begeerlijker dan goud, 
blijft dit ons laatst behoud: 
het woord van onze Koning. 

 
Gebed 
 
Geboden 
 
 



Zingen SB 22:1,2,3,4,5,6 Wij zingen, Vader, U ter eer 
Wij zingen, Vader, U ter eer, 
van Christus Jezus onze Heer. 
Hij werd een dienstknecht, arm als 
wij: 
dat zijn gezindheid in ons zij. 

Hij heeft wat Hij bij U bezat 
niet boven alles liefgehad, 
maar zich van majesteit ontdaan: 
Hij deed het kleed van slaven aan. 

 

Hij werd een mens, in needrigheid, 
en, levend uit gehoorzaamheid, 
heeft Hij aan U zich toevertrouwd: 
tot in de hof, tot aan het hout. 
 

Daarom heeft God zijn knecht die 
leed 
met alle macht en eer bekleed: 
zijn hoge naam, die Here luidt, 
gaat boven alle namen uit. 

 

Dat God zijn offer heeft aanvaard 
wordt in het einde openbaar, 
als elke tong van Hem getuigt 
en elke knie voor Hem zich buigt, 
 

Als alle vlees de Vader roemt 
en Jezus Christus Here noemt. 
Leer ons de weg die Christus ging: 
de weg van zelfverloochening. 

Schriftlezing: Marcus 5:1-20 
De genezing van de bezetene van Gadara 
 

1 En  zij kwamen aan de overkant van de zee, in het land van de Gadarenen. 2 En toen Hij 
uit het schip gegaan was, kwam Hem meteen uit de grafspelonken iemand met een 
onreine geest tegemoet. 3 Hij hield in de grafspelonken verblijf, en niemand kon hem 
binden, zelfs niet met ketenen. 4 Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen 
gebonden geweest, maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien 
verbrijzeld, en niemand was in staat hem in bedwang te houden. 5 En hij was altijd, nacht 
en dag, op de bergen en in de grafspelonken en hij schreeuwde en sloeg zichzelf met 
stenen. 6 Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar Hem toe en aanbad Hem,  7 en 
met luide stem schreeuwde hij: Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God de 
Allerhoogste? Ik bezweer U bij God dat U mij niet pijnigt! 8 (Want Hij had tegen hem 
gezegd: Onreine geest, ga uit van deze man!) 9 En Hij vroeg hem: Wat is uw naam? En hij 
antwoordde: Mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. 10 En hij smeekte Hem dringend 
dat Hij hen niet het land uit zou sturen. 11 Nu was daar bij de bergen een grote kudde 
varkens aan het grazen. 12 En alle demonen smeekten Hem: Stuur ons naar die varkens, 
opdat wij daarin mogen gaan. 13 En Jezus stond het hun meteen toe. En toen de onreine 
geesten uit de man weggegaan waren, gingen zij in de varkens; en de kudde stortte van de 
steilte af de zee in (het waren er ongeveer tweeduizend), en ze verdronken in de zee. 14 En 
zij die de varkens weidden, vluchtten en berichtten het gebeurde in de stad en op het land; 
en ze liepen uit om te zien wat er gebeurd was. 15 En zij kwamen bij Jezus en zagen de 
bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, namelijk hem die het legioen gehad had, 
en zij werden bevreesd. 16 En zij die het gezien hadden, vertelden hun wat er met de 
bezetene gebeurd was, en ook over de varkens. 17 En zij begonnen Hem te smeken uit hun 
gebied weg te gaan. 18 En toen Hij in het schip ging, smeekte degene die bezeten was 
geweest Hem of hij bij Hem mocht blijven. 19 Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei 
tegen hem: Ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heere voor u 
gedaan heeft, en hoe Hij Zich over u ontfermd heeft. 20 Toen ging hij weg en begon in het 
gebied van Dekapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had, en ze 
verwonderden zich allen. 



Zingen Ps.75:1,4 OB 
U alleen, U loven wij; 
Ja wij loven U, o HEER, 
Want Uw Naam, zo rijk van eer, 
Is tot onze vreugd nabij. 
Dies vertelt men in ons land, 
Al de wond'ren Uwer hand. 
 

Geen geval, geen zorg, geen list, 
Oost, noch west, noch zandwoestijn, 
Doet ons meer of minder zijn: 
God is rechter, die 't beslist; 
Die, als aller oppervoogd, 
Deez' vernedert, dien verhoogt. 

Preek Marcus 5:1-20 Hechten en loslaten in de dodenstad. 
 
I De gevreesde duivels. 
II De gedupeerde eigenaren. 
III De genezen man. 
 
Zingen ELB 246:1,2,3 Ik bouw op U 
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn 
Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht, gerust in uw 
bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Sterk in uw kracht, gerust in uw 
bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 

Gelovend ga ik, eigen zwakheid 
voelend. 
En telkens meer moet ik uw kracht 
verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van 
overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied van 
overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

 
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd. 
In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
 
Voorbede en dankzegging & inzameling van de gaven 
 
Zingen Ps.79:5 NB 
O Heer, wij zijn het volk door U 
verkoren, 
wij zijn de schapen die uw roepstem 
horen, 
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden 
aan stille waatren en in groene weiden. 

Geslacht meldt aan geslacht 
uw goedheid en uw kracht, 
de grootheid van uw daden. 
Zo gaat een blinkend spoor 
van lof de eeuwen door. 
Wij prijzen uw genade. 

 
Zegen 


