
Liturgie voor de dienst op zondag 20 september 2020 
 
 

Morgendienst: 09.30 uur  

Ds. G.P.M. van der Linden 

 
 
 

www.cgkpekela.nl/kijken 

 
 

Mededelingen: 
 Inzameling van gaven: In deze tijden kan er tijdens de diensten geen 

inzameling van de gaven gedaan worden op de manieren die wij gewend zijn. 
De kerkenraad wil u vragen om de giften aan de kerk niet te vergeten. Dit kan 
via de QR-code of via de website. Voor vragen kunt u terecht bij de kerkenraad. 

 Gebruik gebouw: De activiteiten in het gebouw starten weer op. Voor het 
kunnen gebruiken van het gebouw is er een gebruikersplan gemaakt. Deze is te 
vinden op de website van de kerk. Wanneer u gebruik maakt van 1 of meerdere 
zalen dient u zich aan dit gebruikersplan te houden.  

 Oppasdienst: De oppasdienst wordt weer opgestart! In verband met de 
coronamaatregelen is het van belang dat u uw kinderen aanmeldt als u ze op 
zondagen bij de oppasdienst wil brengen. U kunt uw kinderen aanmelden via 
de volgende link: www.cgkpekela.nl/oppas. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Kora Davids of Karlein Westra. 

 Jeugdvereniging: Op 20 en 27 september komt de JV bij elkaar op 
zondagmiddag 13.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van de 
kerk.  

 Zondag 27 maart: Volgende week zondag begint de dienst om 09.30 uur. 
Tijdens deze dienst zal ds. A.G. van der Heijden voorgaan.  

 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Votum en Groet (Sela) 
Onze hulp en onze verwachting 
is van God, onze Heer. 
Hij die alles maakte, 
laat niet los wat Hij begon. 
 
Moment van stil gebed (staande) 
Woord van verwachting 
Groet namens God  
 

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

http://www.cgkpekela.nl/kijken
http://www.cgkpekela.nl/oppas?fbclid=IwAR052wZXnMCMPgXO9Os1QuRUOhaBYVMOvUqoyvTgluNvWmcncQpSn2V_EcI


Zingen: Opwekking 542 
God van trouw, 
U verandert nooit, 
Eeuwige, U mijn vredevorst. 
Aller Heer, ik vertrouw op U. 
 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
 
U bent mijn rots wanneer ik wankel, 
U richt mij op wanneer ik val. 
Dwars door de storm 
bent U Heer, het anker; 
ik stel mijn hoop alleen op U. 
 
Gebed om de Heilige Geest  
 
De wet van God 
 
Zingen: Psalm 119: 14 (NB) 
Bewaar mijn oog, dat niet de valse 
schijn, 
dat niet de lege vreugd mijn hart 
bewege. 
Slechts in uw spoor kan leven leven 
zijn. 
Vestig mijn aandacht op de rechte 
wegen. 
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, 
immers uw knecht is tot uw dienst 
genegen. 
 
Schriftlezing: 2 Corinthe 1: 12 - 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Want dit is onze roem: het getuigenis van ons geweten dat wij ons in eenvoud en 
oprechtheid voor God, niet in vleselijke wijsheid, maar in genade van God gedragen 
hebben in de wereld, en in het bijzonder ten opzichte van u. 
13 Wij schrijven u immers niets anders dan wat u leest of ook begrijpt. En ik hoop dat 
u het ook tot het einde toe zult begrijpen, 
14 zoals u ook van ons ten dele begrepen hebt, dat wij uw roem zijn, zoals ook u onze 
roem bent op de dag van de Heere Jezus. 
15 En in dit vertrouwen had ik mij eerder voorgenomen naar u toe te komen, opdat u 
een tweede genade zou hebben. 
16 ik wilde namelijk door uw stad naar Macedonië doorreizen, en weer van 
Macedonië naar u toe komen, om door u op weg geholpen te worden naar Judea. 



17 Ik heb toch niet lichtvaardig gehandeld door mij dit voor te nemen? Of zijn de 
dingen die ik me voorneem, voornemens naar het vlees, zodat het bij mij zou zijn: ja, 
ja en tegelijk nee, nee? 
18 Maar God is getrouw: ons woord tot u is niet ja en nee geweest. 
19 Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u gepredikt is door ons, namelijk 
door mij, Silvanus en Timotheüs, was niet ja en nee, maar is in Hem ja geweest. 
20 Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, 
tot verheerlijking van God door ons. 
21 En Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, 
22 Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten 
gegeven heeft. 
 
Zingen: Psalm 32: 4 en 3 (NB) 
Zo spreekt de HEER: "Mijn weg zal Ik u 
wijzen, 
u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult 
reizen. 
Wees niet een dier dat koppig 
tegenstreeft, 
zich slechts aan toom en bit 
gewonnen geeft." 
Wie God ontvliedt heeft ondergang te 
vrezen - 
wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig 
wezen. 
Gij die oprecht van hart en wandel zijt, 
verheugt u in den HEER te allen tijd! 
 
 
Verkondiging: 2 Corinthe 1: 20 - 22 
 

        De vastheid van Gods beloften 
 
Zingen: Gezang 440: 1, 2 en 4 
Ik heb de vaste grond gevonden, 
waarin mijn anker eeuwig hecht: 
de dood van Christus voor de zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan, 
als aarde en hemel ondergaan. 
 
Daarop wil ik gelovig bouwen, 
getroost, wat mij ook wedervaart; 
mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 
wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
Steeds vind ik daar opnieuw bereid 
oneindige barmhartigheid. 

Gij zijt, o HEER, mijn schuilplaats en 
mijn haven, 
Gij zult aan mij al uw beloften staven. 
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn 
zij, 
omringt met liedren van bevrijding 
mij! 
Gij zult mij voortaan door uw trouw 
bewaken, 
Gij zult mijn leven vol van vreugde 
maken. 
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder 
gaan, 
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij 
ruim baan. 
 
 
 
 
 
 
Het is het eeuwige erbarmen, 
dat mijn besef te boven gaat, 
het zijn de liefdevolle armen, 
het is zijn hart, dat openstaat. 
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft 
die Hem het hart gebroken heeft. 
 
 
 
 
 
 
 



Dankgebed 
 
Zingen: Opwekking 811 (staande) 
Was mij witter dan sneeuw, 
was mij schoon van mijn schuld. 
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. 
Wees genadig, o God, 
heb met mij toch geduld. 
Wees barmhartig, ik pleit op Uw 
trouw. 
 
Was mij witter dan sneeuw, 
maak mij sterk door Uw Geest. 
Schep een zuiver hart diep in mij. 
Laat mij dicht bij U zijn, 
U alleen, Heer, geneest. 
Van mijn zonde en schuld, spreek mij 
vrij. 
 
 
Was mij witter dan sneeuw, 
laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 
Laat mij weer juichen. 
Laat mij weer dansen. 
Laat mij weer leven. 
Laat mij weer juichen, weer dansen, 
weer leven. 
 

 
 
 
Laat mij weer juichen, weer dansen in 
’t licht. 
Laat mij weer leven voor Uw 
aangezicht. 
Was mij witter dan sneeuw, 
laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 
 
Laat mij weer juichen, weer dansen in 
’t licht. 
Laat mij weer leven voor Uw 
aangezicht. 
Laat mij weer juichen, weer dansen in 
’t licht. 
Laat mij weer leven voor Uw 
aangezicht. 
 
Was mij witter dan sneeuw, 
laat mij rein voor u staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 
 
 
 
 
 
 

Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 
 


