
Liturgie voor de middagdienst op zondag 5 augustus 2018  
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Br. B. Koerts Br. B. Koerts 

Gastgezin: fam. J. Smid Gastgezin fam. J. Smid 

Geluid: Mathë Hillenga Geluid: Geert Raveling 

Oppas zaal 2 (0-3)  
Janna Meijer 
Jantine Veldkamp 
Evelien de Boer 

Oppas zaal 1 (3-6) 
Elisabeth Eelsing 
Denise Lemmen 

Oppas zaal 2 (0-3) 
Anka Koerts 
Ruben van der Laan 

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

dhr. H. Jonker en worden weggebracht door Mark Davids. 
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is voor de kerkelijke kassen.  
 Collecte voor zending: Vandaag 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. 

 Collectebonnen: Morgenavond bent u in de gelegenheid om collectebonnen 
aan te schaffen. De penningmeester is aanwezig van 18.30 uur tot 19.00 uur. 
 

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 12 augustus 2018: Volgende week zondag beginnen de diensten om 
9.30 uur en om 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. J.W. Ester voor te 
gaan. Fam. S. Hillenga is het gastgezin.  

 Geluid 12 augustus: Morgendienst: Hielke de Haan. Middagdienst: Koert 
Davids 

 
  



Welkom en mededelingen 
 
Openingslied: Psalm 146:1, 4 (NB) 
Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den HEER uw God. 
 

Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft den gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 

 
Stil gebed en Votum (staand) 
 
Zingen: Psalm 95:1, 3 (NB) 
Steekt nu voor God de loftrompet, 
Hem die ons in de vrijheid zet. 
Komt voor zijn aanschijn met verblijden. 
Brengt Hem de dank van al wat leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 
Viert Hem, de koning der getijden. 
 

Komt, werpen wij ons voor den HEER 
die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn weide. 
Want onze God, Hij gaat ons voor, 
Hij trekt met ons de diepte door. 
Zijn hand zal ons als schapen leiden. 

Gebed om Leiding van de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Ezra 8:21-23, 30-35 
21 Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit, om ons te verootmoedigen 
voor het aangezicht van onze God en om Hem om een voorspoedige reis  te 
verzoeken voor ons, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen, 22 
want ik schaamde mij ervoor om van de koning een leger en ruiters te vragen om 
ons te helpen tegen de vijand onderweg. We hadden immers tegen de koning 
gezegd: De hand van onze God is ten goede over al wie Hem zoeken, maar Zijn 
kracht en Zijn toorn is over al wie Hem verlaten. 23Wij vastten en verzochten 
onze God hierom, en Hij liet Zich door ons verbidden. 
 
30 De priesters en de Levieten namen het gewicht van het zilver en het goud en 
de voorwerpen aan om het naar Jeruzalem te brengen, naar het huis van onze 
God. 31  Vervolgens braken wij op van de rivier Ahava op de twaalfde van de 
eerste maand om naar Jeruzalem te gaan, en de hand van onze God was over ons 
en Hij redde ons uit de hand van de vijand en van de struikrover op de weg. 32 
Wij kwamen in Jeruzalem en wij bleven daar drie dagen. 33 Op de vierde dag 
werden in het huis van onze God het zilver, het goud en de voorwerpen 
afgewogen voor  Meremoth, de zoon van Uria, de priester, en bij hem Eleazar, de 
zoon van Pinehas, en bij hen Jozabad, de zoon van Jesua, en Noadja, de zoon van 
Binnuï, de Levieten, 34 overeenkomstig het getal en in overeenstemming met het 
gewicht van het geheel; het hele gewicht werd op hetzelfde moment 
opgeschreven. 35 Zij die uit de gevangenschap waren teruggekomen, de 



ballingen, offerden brandoffers voor de God van Israël: twaalf jonge stieren voor 
heel Israël, zesennegentig rammen, zevenenzeventig lammeren, twaalf 
geitenbokken als zondoffer; alles als brandoffer voor de HEERE. 
 
Kinderen van 4 tot 10 jaar mogen naar de kindernevendienst gaan in zaal 1 

 
Zingen: Psalm 5:3, 4, 6 (NB) 
Ik zal mij naar uw Huis begeven. 
Door uwe goedertierenheid 
word ik uw tempel ingeleid 
en buig mij, Koning van mijn leven, 
in vrees en beven. 
 

Maak door uw trouw mijn paden effen, 
want mijn belagers staan in 't rond. 
Een open groeve is hun mond, 
hun tong een wapen dat zij heffen 
om mij te treffen. 

Maar die uw lieve naam belijden, 
vinden een schuilplaats aan uw hart: 

zij zullen vrij van zorg en smart 
juichende zich in U verblijden 

ten allen tijde. 
 
Verkondiging: Moed 
 
Zingen: Psalm 18: 5, 14 (NB) 
God boog zich neer, zijn hand heeft mij gevonden 
toen mij de waatren aan de lippen stonden. 
Hij redde mij, toen 's vijands overmacht 
mij totterdood in d'engte had gebracht. 
Te kwader ure traden zij mij tegen, 
maar God geleidde mij op goede wegen, 
maakte ruim baan hoezeer ik werd benauwd. 
Hij is het die in liefde mij behoudt. 
 
De HERE leeft en zij alleen geprezen. 
Hij is mijn rots en ik heb niets te vrezen. 
Hij is de God die mij voldoening geeft 
en volken aan mij onderworpen heeft. 
Hij heeft het altijd voor mij opgenomen, 
Hij deed mij aan mijn vijanden ontkomen. 
Van haat en opstand hebt Gij mij bevrijd 
en mij verlost van der tirannen nijd. 
 
Gebeden en voorbede 
 
Inzameling van gaven 
 
  



Zingen: Gezang 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. 

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Opwekking 249 (orgel) 
Heer, wat een voorrecht 
om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder 
in uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt 
uw wegen bekend. 
  
 

Refrein: 
Samen op weg gaan, 
dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, 
genade en kracht, 
als een lamp, 
die nog schijnt in de nacht. 

  
Samen te strijden in woord en in werk. 
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
 
Zegenbede 


