
Liturgie voor de morgendienst op zondag 29 juli 2018  
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 
Ds. J. Sijtsma Ds. J. Sijtsma 
Gastgezin: fam. J. Cannegieter Gastgezin: fam. J. Cannegieter 
Geluid: Harm Meijer Geluid: Marcel Braam 
Oppas zaal 2 (0-3)  
Sandra Holsteen 
Gendia Munneke 
Rienk van der Velde 

Oppas zaal 1 (3-6) 
Annie Cannegieter 
Geertje Smid 

Oppas zaal 2 (0-3) 
Karlein Westra 
Geeke Wijsbeek 

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

H. Raveling en worden weggebracht door Klasina Wubs. 
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is voor de kerkelijke kassen.  
 Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. 

Bij het uitgaan van de kerk wordt er een collecte gehouden voor het 
onderhoud van de gebouwen.  

 Collecte voor zending: Volgende week is er een derde collecte bij het uitgaan 
van de kerk bestemd voor de zending.  

 Receptenboek: De jeugdclubs willen dit seizoen werken aan een 
receptenboek. Graag ontvangen wij heerlijke recepten vanuit de gemeente 
die we uiteindelijk kunnen bundelen. U kunt dit doorgeven aan Yvonne 
Cannegieter of u kunt iemand anders van de clubleiding aanschieten. 

Mededelingen D.V. 
 Kindernevendienst: Tijdens de zomerperiode gaat de zondagsschool door als 

kindernevendienst. Tijdens de middagdienst is er van 29 juli t/m 2 september 
kindernevendienst in zaal 1. Voor de preek kunnen de kinderen van 4 tot 10 
jaar de kerkzaal verlaten en tijdens de collecte komen de kinderen weer 
terug de kerk in. 

 Zondag 5 augustus 2018: Volgende week zondag beginnen de diensten om 
9.30 uur en om 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt br. B. Koerts voor te 
gaan. Fam. J. Smid is het gastgezin.  

 Geluid 5 augustus: Morgendienst: Mathé Hillenga. Middagdienst: Geert 
Raveling. 

 
 

Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Schriftberijming 8: 1 en 2

Het dorre land zal juichen 
en bloeien als een roos, 
ja, jubelend getuigen: 
Gods heil is grenzeloos! 

Sterkt dan de slappe handen 
en maakt de knieën vast, 
want God verbreekt uw banden  
en Hij verlicht uw last! 



Uw ogen en uw oren, 

uw mond zal opengaan, 
de doven zullen horen, 
de blinden zien voortaan, 

de lamme zal gaan springen, 
springen zoals een hert - 
wie stom is die zal zingen 
dat hij genezen werd! 

 
Stil gebed (staande)  
Votum en Groet 
 

Zingen: Schriftberijming 8: 3 en 4 
Dan zal er water komen, 
ontspringen: een fontein!  

Een beek zal overstromen, 
een tuin wordt de woestijn! 
God zal een weg gaan banen, 
een weg die hei lig is 

en ieder zal beamen 
dat die weg veilig is! 
 
Gebed 

 
Lezing van de wet 
 

Zingen: Psalm 119: 3 (OB) 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Daar zal geen leeuw meer wezen, 
geen wild, verscheurend dier; 

geen kwaad is hier ter vrezen,  
men wandelt vrij en fier! 
Zo zal het volk des HEREN 
zingend het hoogste l ied, 

met vreugde wederkeren, 
want weg vlucht elk verdriet! 
 
 

 
 
 

Och, schonkt Gij mij de hulp van uwen Geest!  
Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken! 
'k Hield dan uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 

dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 
wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,  
hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken.  

 
Schriftlezing: Numeri 9: 15 - 23 
15 Op de dag dat de tabernakel werd opgebouwd, bedekte de wolk de tabernakel, de 
tent van de getuigenis; en 's avonds was hij op de tabernakel als een verschijning van 
vuur, tot de volgende morgen. 
16 Zo was het voortdurend: de wolk bedekte hem en 's nachts was hij als een 
verschijning van vuur. 
17 Maar als de wolk opgeheven werd van boven de tent, braken de Israëli eten daarna 
op; en op de plaats waar de wolk bleef rusten, daar sloegen de Israëlieten hun kamp 
op. 



18 Op het bevel van de HEERE braken de Israëlieten op, en op het bevel van de HEERE 
sloegen zij hun kamp op.  Alle dagen waarop de wolk op de tabernakel bleef rusten, 
bleven zij in hun kamp. 
19 Als de wolk vele dagen boven de tabernakel bleef staan, namen de Israëlieten de 
voorschriften van de HEERE in acht en braken zij niet op. 
20 Als het gebeurde dat de wolk maar weinig dagen op de tabernakel was, bleven zij 
op het bevel van de HEERE in hun kamp, en op het bevel van de HEERE braken zij op. 
21 En als het gebeurde dat de wolk er vanaf de avond tot de volgende morgen was, 
wanneer de wolk 's morgens opgeheven werd, dan braken zij op; overdag of 's nachts, 
als de wolk opgeheven werd, braken zij op. 
22 Of als de wolk twee dagen of een maand, of vele dagen lang op de tabernakel bleef 
rusten,  bleven de Israëlieten in hun kamp en braken zij niet op; maar als hij 
opgeheven werd, braken zij op. 
23 Op het bevel van de HEERE sloegen zij hun kamp op en op het bevel van de HEERE 
braken zij op. Zij namen de voorschriften van de HEERE in acht, op het bevel van de 
HEERE, door de dienst van Mozes. 

 
Zingen: Gezang 219: 1 en 3
Zingt ten hemel toe, 

juicht en jubelt Gode, 
want Hij  wordt niet moe 
voor ons uit te gaan 
als een vuur vooraan 

levenden en doden! 
 
Verkondiging: 

 
Navolging is omhoog zien! 
 
Zingen: Psalm 105: 1, 15 en 18 
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.  
 
Die gunst heeft God zijn volk 

bewezen, 
opdat het altoos Hem zou vrezen,  
zijn wet betrachten en voortaan 

volstandig op zijn wegen gaan. 
Prijs God om al zijn majesteit. 
Hij leidt ons tot in eeuwigheid. 

Als een ster zal Hij 

boven ons hoofd stralen, 
ja, Hij maakt ons vrij 
uit het doodsgeding, 
uit de wisseling 

van de lotgevallen. 
 
 

 
 
 
 
God gaf een wolk die hen geleidde, 

een vuur in 't duister aan hun zijde. 
Zo trokken zij in vrede voort, 
en steeds heeft God hun wens 
verhoord. 

Hij zond hun kwakkels in de nood, 
en uit de hemel hemels brood. 
 
 

 
 
 

 
 
 



Dankgebed 

 
Inzameling van de gaven 
 

Zingen: Psalm 118: 9 (staande) 
Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw 

gunstbewijzen, 
geef thans het heil  door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning  
die tot ons komt in 's HEREN naam. 

Wij zeegnen u uit 's HEREN woning,  
wij zegenen u al tezaam. 
 

Zegen 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 
 


