
Liturgie voor de ochtenddienst 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 23:1, 2 (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. 
 
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. 
 
Stil gebed en Votum (staand) 
 
Zingen: Psalm 42:1, 5 (OB) 
't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw Naam verhogen? 
 

Maar de Heer zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 

Gebed om Leiding van de Heilige Geest 
 
Woorden van God 
 
Zingen: Opwekking 464 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
  

Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 

  



Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 

De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 

niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 

Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 

 
Schriftlezing: Ezra 7:1-10 
 Koning Arthahsasta stuurt Ezra naar Jeruzalem 
 1 Na deze gebeurtenissen, tijdens het koningschap van Arthahsasta, de koning 
van Perzië, kwam Ezra, de zoon van Seraja, de zoon van Azarja, de zoon van Hilkia, 
2 de zoon van Sallum, de zoon van Zadok, de zoon van Ahitub, 3 de zoon van 
Amarja, de zoon van Azarja, de zoon van Merajoth, 4 de zoon van Zerahja, de 
zoon van Uzzi, de zoon van Bukki, 5 de zoon van Abisua, de zoon van Pinehas, de 
zoon van Eleazar, de zoon van Aäron, de hoofdpriester – 6 deze Ezra trok op uit 
Babel. Hij was een vaardig schriftgeleerde, bedreven in de wet van Mozes, die de 
HEERE, de God van Israël, gegeven heeft. En de koning gaf hem alles wat hij had 
verzocht, omdat de hand van de HEERE, zijn God, over hem was. 7 Ook sommigen 
van de Israëlieten en van de priesters, de Levieten, de zangers, de poortwachters 
en de tempeldienaren trokken in het zevende jaar van koning Arthahsasta op naar 
Jeruzalem. 8 Ezra kwam in Jeruzalem in de vijfde maand, dat was het zevende jaar 
van de koning. 9 Op de eerste van de eerste maand was namelijk het begin van 
zijn tocht uit Babel, en op de eerste van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem 
aan, omdat de goede hand van zijn God over hem was. 10 Ezra had namelijk zijn 
hart erop gericht om de wet van de HEERE te onderzoeken, om die te doen en om 
in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen. 
 
Zingen: Psalm 139:1, 3, 5 (NB) 
HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 

Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
zo dichtbij met uw majesteit, 
zo ver en zo met mij verbonden: 
hoe kan ik uw geheim doorgronden? 

Al nam ik voor mijn vlucht te baat 
de vleuglen van de dageraad, 

al woond' ik aan de verste zee, 
uw hand gaat altijd met mij mee. 

Waar ik de vleugels uit zou spreiden, 
Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden. 

 
Verkondiging: Gods hand over je 



Zingen: Opwekking 672 
Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid, 
van uw liefde wil ik zingen, 
buigen voor uw majesteit. 
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal: 
'Die was en is en komen zal.' 

U alleen kunt grootheid tonen 
in een enkel ogenblik. 
De natuur spreekt zonder woorden, 
vol verwond'ring luister ik. 
U schiep leven door uw Woord, 
bracht het licht en duister voort. 
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, 
weerspiegelt het uw heerlijkheid. 

  
In het lijden van dit leven, 
in een dal van duisternis, 
wilt U mij uw liefde geven 
en de vrede die ik mis. 
Leid mij aan uw sterke hand 
veilig naar de overkant. 
Ik hoef geen gevaar te vrezen, 
als uw huis mijn schuilplaats is. 

Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het 
heelal: 
'Die was en is en komen zal.' 
 
 

  
(2x) 
Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid. 
Van uw liefde wil ik zingen, 
buigen voor uw majesteit. 
 
Gebed 
 
Collecte 
 
Zingen: Psalm 138:1, 4 (NB) 
U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel 
ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd 
ik U mijn beden. 
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, 
ik zal U prijzen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid 
en trouw bewijzen. 
 

Als ik, omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, 
schenkt Gij mij leven. 
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand 
zal redding geven. 
De HEER is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk 
voor mij voleinden. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o Levensbron, 
wil bijstand zenden. 

Zegenbede 
 


