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Welkom en mededelingen 
 
Wij belijden onze afhankelijkheid 
God groet ons 
 
Zingen: Opwekking 502 
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 
in uw nabijheid wil 'k zijn. 
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, 
U maakt mij heilig en rein. 
 

In de schuilplaats van de Allerhoogste 
blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 
Uw schaduw beschermt mij, 
uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 

Gods goede levenskunst 
 
Zingen: Opwekking 462 
Refrein: 
Aan uw voeten Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, 
is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 

 
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luist'ren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te 
zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 
(refrein) 

 
Mijn hart verlangt er naar om samen te 
zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 
(refrein) 

Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja, zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en 
beschermt 
en ik kom tot rust bij U. 

 
Wij bidden om Gods nabijheid en hulp 
 
God spreekt: Psalm 23 HSV 
 
Zingen: Jezus is de goede herder 
Refrein: 
Jezus is de Goede Herder. 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de Goede Herder. 
Brengt mij veilig naar de stal. 
  
Als je 's avonds niet kunt slapen 
en je bang in 't donker bent. 
Denk dan eens aan al die schaapjes, 
die de Heer bij name kent. 
(refrein) 
  
 



En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet. 
Denk dan aan de Goede Herder, 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet. 
 
Refrein: 
Jezus is de Goede Herder. 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de Goede Herder. 
Brengt mij veilig naar de stal. 
 
Preek:  De Heer is mijn Herder 
 
Zingen LvdK Lied 14: 1, 2 en 5 
De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waatren der rust. 
 

De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 

De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 
 
Wij danken en bidden 
 
Inzameling van de gaven Zie www.cgkpekela.nl/collecte of scan de QR-code 
 
Wij belijden zingend GK 161: 1, 3 en 4 

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, zolang dat ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer. 
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los, 
van wat ik misdaan heb heeft U mij bevrijd. 
En in Uw vergeving leef ik nu. 

http://www.cgkpekela.nl/collecte


Vader van het leven, ik geloof in U, 
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht. 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
en op duizend wegen zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
God zegent ons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


