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Voorganger: st. S. Bulten 
 

*** 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 717 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
 

Refrein: 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 
(Refrein) 
 
 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd 
heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht 
doorbreekt. 
(Refrein 2x) 

Ik rust in U alleen. 
In U alleen. 
 
Stil gebed 
 
Zingen: Votum en Groet – Sela 
Votum 
Onze hulp en onze verwachting 
is van God, onze Heer. 
Hij die alles maakte, 
laat niet los wat Hij begon. 
 
 

Groet 
Genade en vrede 
van God, de Vader; 
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 
Hij woont met zijn Geest in ons. 
Hallelujah, hallelujah, amen! 
 

Gebed om de leiding van de Heilige Geest  
 
Filmpje over Noach 



Schriftlezing: Markus 6: 45-53 
 
Zingen: Opwekking 807 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 

 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
(Refrein) 
 
 

 
Bridge: 
U schijnt feller           ) 
dan de sterren.           ) 4x 
Heer, U leidt ons door de storm.    ) 
 
 
 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
(Refrein) 

Verkondiging  
 
Zingen: Opwekking 798 en Opwekking 770 
Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier met 
elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland voor ons 
klaar. 

Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
 

 
Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd 
achterna. 

Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 

 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 



Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar 
geheim. 
Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van 
verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs 
mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 

Refrein: 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 
Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn 
Heer: 

geen dood en geen leven, geen moeite of 
pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
(Refrein) 

Dankgebed 
Filmpjes gemeenteleden 
Inzameling van de gaven Zie www.cgkpekela.nl/collecte of scan de QR-code 
 
Zingen: U geeft rust 
U geeft rust 
In mijn ziel 
U geeft rust, u geeft rust in mijn ziel 
 

De aarde kent uw grote kracht. 
Uw stem heeft haar tot stand gebracht. 
En ook de zee, zo woest en diep 
wordt stil voor U, die alles schiep. 

 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 

Geef mij geloof dat niet bezwijkt, 
ook als de twijfel groter lijkt 
De berg, zo groot en hoog voor mij 
verdwijnt in zee, de weg is vrij. 
 
 

 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust.  
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem. 
De storm herkent nog steeds zijn naam. 
(3x) 
 
De storm herkent nog steeds zijn naam. 
 
 

 
U geeft rust in mijn ziel. (3x) 
 
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel, U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel. 

http://www.cgkpekela.nl/collecte


Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 
 
Zegenbede 
 
Zingen: The Blessing 
De Heer zegent 
Beschermt jou 
Zijn nabijheid geeft Hij 
Genadig is Hij  
De Heer richt Zijn 
Oog op jou 
En geeft vrede (2x) 

 
Amen, amen, amen 
Amen, amen, amen 
 
 
 

 
De Heer zegent 
Beschermt jou 
Zijn nabijheid geeft Hij  
Genadig is Hij 
De Heer richt Zijn 
Oog op jou 
En geeft vrede 

 
Amen, amen, amen 
Amen, amen, amen (2x) 
 
 
 

 
Laat Zijn goedheid op jou stralen 
Meer dan duizend generaties 
Jouw familie en jouw kind’ren 
En hun kind’ren, en hun kind’ren (2x) 
 
Zijn nabijheid, gaat voor jou uit 
En komt na jou en is naast jou 
En rondom jou, binnenin jou 
Hij is met jou, Hij is met jou 
In de ochtend, in de avond 
In jouw komen en jouw weg gaan 
In jouw huilen, in jouw lachen 
 
Hij is voor jou, Hij is voor jou (8x) 
 
Amen, amen, amen 
Amen, amen, amen 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


