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Morgendienst: 09.30 uur  

Kandidaat S.M. Buth 

 
 
 

www.cgkpekela.nl/kijken 

 
 

Mededelingen: 
▪ Bijbelonderwijs: Het wekelijkse bijbelonderwijs gaat weer van start vanaf 

maandag 21 september. De lessen zullenl gezamenlijk zijn met de Hervormde 
kerk. Locatie: Gebouw CGK 
Groep 1 (kinderen uit groep 7 en 8) worden op maandag 21 september om 
16.45 uur verwacht. Broeder Jetse Woltjer zal de jongste groep leiden en het 
nieuwe testament behandelen aan de hand van de catechisatiemethode ‘ Met 
de Bijbel aan de slag’. 
Groep 2 (jongeren van klas 1 t/m 3) worden op dinsdag 22 september om 
18.45 uur verwacht. Groep 3 (jongeren van klas 4 en verder) worden op 
dinsdag 22 september om 19.45 uur verwacht. Ds G. Op ‘t Hof zal deze twee 
groepen leiden met de catechisatiemethode ‘ Follow Up’. 
Jeugdgroep 18+: Eveneens zal ds G. Op ‘t Hof een jeugdgroep leiden voor 
jongeren van 18 jaar en ouder. Deze groep wordt verwacht op donderdag 24 
september om 19.30 uur. 

▪ Stembriefjes: U kunt uw stembriefje voor ouderling en diaken tot 20 
september inleveren bij iemand van de kerkenraad. Heeft u geen stembriefje 
ontvangen neem dan contact op met een kerkenraadslid. 

▪ TVG-cursus Onstwedde: Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof 
start er op 17 september de TVG-cursus in Onstwedde. Dit jaar zijn er zeven 
onderwerpen die door docenten uit de regio worden behandeld. U kunt per 
jaar, maar ook per module inschrijven. Meer informatie: Eveline van de Meent 
0599-788939 en www.tvg-onstwedde.nl. Hartelijk welkom! 

▪ Zondag 13 maart: Dit jaar wordt de startzondag georganiseerd in sporthal 'De 
Spil' in Nieuwe Pekela. Bij goed weer (droog) zullen wij buiten op het 
parkeerterrein samenkomen. De dienst begint om 10.00 uur. 
De startzondag wordt dit jaar enkel met een dienst gevuld. Tijdens deze 
activiteit willen we bij elkaar komen volgens de richtlijnen van het RIVM.  
Wanneer u aanwezig wilt zijn bij de startzondag kunt u zich opgeven via 
onderstaande link of via de link in de verstuurde e-mail. Elk gezin dient zich 
apart aan te melden. Door wijzigingen in de veiligheidsvoorschriften is het 
belangrijk dat u alle namen noteert van de personen die meekomen, ook de 
kinderen vanaf 0 jaar. Aanmelden kan tot maandag 7 september 12:00 uur. 

 

https://forms.gle/f9qRSrhx9oHxQUVX6  
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Welkom en mededelingen  
 
Zingen: Weerklank 194: 1, 4 en 5 
Heer! ik hoor van rijke zegen, 
Die Gij uitstort, keer op keer; 
Laat ook van die milde regen 
Dropp'len vallen op mij neer; 
Ook op mij, ook op mij, 
Dropp'len vallen ook op mij. 
  

Wil me, o Heiland, niet voorbijgaan, 
Doe mij leven U nabij; 
Zie mij zuchtend aan Uw zij staan; 
Roept Gij and'ren, roep ook mij. 
Ja, ook mij, ja, ook mij; 
Roept Gij and'ren, roep ook mij. 

Liefde Gods, zo rein, zo krachtig, 
Bloed van Jezus, rijk en vrij, 
Gods genade, sterk en machtig, 

O, verheerlijk U in mij. 
Ook in mij, ook in mij, 
O, verheerlijk U in mij! 

 
Moment van stil gebed (staande) 
Votum (staande) 
 
Zingen: Psalm 81: 1 en 12 (OB)  
Zingt nu blij te moê 
't Machtig Opperwezen 
Enen lofzang toe; 
Om ons heilgenot 
Worde Jacobs God 
Met gejuich geprezen. 
 

"Opent uwen mond; 
Eist van Mij vrijmoedig, 
Op mijn trouwverbond; 
Al wat u ontbreekt, 
Schenk Ik, zo gij 't smeekt, 
Mild en overvloedig." 

Gebed om de Heilige Geest  
 
De wet van God  
 
Zingen: Psalm 119: 88 (OB)  
Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond 
Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen; 
Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond, 
Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren; 
Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond; 
Want hij volhardt naar Uw geboôn te horen. 
 
Schriftlezing: Genesis 47: 13-26  
 
Zingen: Weerklank 484: 1, 2 en 4  
Gena van God, hoe loof ik U  
voor redding onverdiend.  
Verloren eens, gevonden nu,  
een blinde die mag zien.  
 

Genade toonde mij mijn schuld  
en heeft mij vrijgekocht.  
Gena heeft mij met dank vervuld,  
toen ik geloven mocht.  

Ja, als dit hart, dit vlees bezwijkt  
na deze levenstijd,  

zal ik beërven in Gods rijk  
de eeuw’ge zaligheid. 



Verkondiging 
 
Zingen: Psalm 107: 3 en 5 (OB)  
Hier raakten zij aan 't kwijnen 
Door dorst en hongersnood; 
Hun ziel leed duizend pijnen 
En angsten van den dood. 
Doch toen zij, in 't gebed, 
Tot Isrels HEER zich wendden, 
Heeft hen Zijn arm gered 
Uit angsten en ellenden. 
 

Dewijl Hij hen verzaadde, 
Die dorstten, en met goed 
Den honger, uit genade, 
Vervuld' in overvloed. 
Daar z' in die bitterheên 
Den dood voor ogen zagen, 
Van allen kant bestreên, 
Deed God hun heillicht dagen. 

Dankgebed  
Inzameling van de gaven  
 
Zingen: Weerklank 267: 1, 5 en 6 
Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 

Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heil'ge Geest er woon'.

Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 
Zegenbede (staande) 
 


