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_____________________________________________________________ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Openingslied: Opwekking 715
Wat hou ik van Uw huis 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de 
Levende God. 
 
Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan zij van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in Zijn heilige 
stad. 
 
De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de Hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
Wat hou ik van Uw huis! 
 
Stil gebed (staand) 
Votum  
 

Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor 
U. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dicht bij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zang: Opwekking 687 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij 
weer aan. 
 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 
Gebed om leiding v/d Heilige Geest 
 
De Wet van God 
 
Zang: Psalm 51: 1 en 4 (NB) 
Ontferm U, God, ontferm U, hoor mijn 
klacht, 
ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn 
zonden. 
Herstel mijn hart, zie, hoe het is 
geschonden. 
Door eigen schuld verzink ik in de 
nacht. 
Wees mij nabij naar uw 
barmhartigheid, 
reinig mij door uw diepe mededogen. 
Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart 
en schreit, 
mijn zonden staan mij dagelijks voor 
ogen. 
 
Schriftlezing: Handelingen 13: 4 - 12 

 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die 
eeuwig is. 
 
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 
 
 
 
 
 
Schep in mij, God, een hart dat leeft in 
't licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van 
binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw 
aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o 
God, 
laat in uw heil mij hart zich nu 
verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen 
leiden. 
 
 

4 Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren 
vandaar naar Cyprus. 
5 En toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het Woord van God in de 
synagogen van de Joden; en zij hadden bovendien 
Johannes als dienaar. 



6 En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Pafos toe, troffen zij een zekere 
tovenaar aan, een valse profeet, een Jood van wie de naam Barjezus was. 
7 Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas 
en Saulus bij zich en verlangde ernaar het Woord van God te horen. 
8 Maar Elymas, de tovenaar (want zo wordt zijn naam vertaald), ging tegen hen in en 
probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. 
9 Maar Saulus (die ook Paulus genoemd wordt), vervuld met de Heilige Geest, keek 
hem doordringend aan, en zei: 
10 O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle 
gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te 
verdraaien? 
11 En nu, zie, de hand van de Heere is tegen u en u zult blind zijn en de zon voor een 
tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem, en rondlopend 
zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden. 
12 Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij, versteld over de leer van 
de Heere. 
 
Zang: Psalm 118: 4 en 5 (NB) 
Zij zwermden om mij heen als bijen, 
zij waren dreigend om mij heen. 
In Gods naam brak ik door hun  
rijen, 
als strovuur sloeg ik hen uiteen. 
O vijand, die met felle stoten 
mij  bijna hebt ten val gebracht, 
de HEER had tot mijn heil besloten, 
Hij redde mij, Hij schonk mij kracht. 
   
Verkondiging: 
 

             Missionair in eigen omgeving 
 
Zang: Opwekking 704 
O kerk, sta op, 
Met wapenrusting aan; 
Stel je op als Christus' leger. 
Wie zwak is, kom 
En zeg nu: 'ik ga staan 
In de kracht die God wil geven.' 
 
De oorlog woedt 
Niet tegen bloed en vlees, 
Maar is tegen duist're machten. 
Hanteer het zwaard 
Dat elke wond geneest 
En wees moedig en standvastig. 
 

De HEER is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den HEER mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten 
zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht: 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 
 
 

 
 
 
Omgord met waarheid, in Zijn kracht, 
Weerstaan wij satans leugenmacht. 
Gods leger strijdt met liefde die 
bevrijdt 
Wie gevangen zit in 't duister. 
 
 
Al dreigt gevaar aan elke kant, 
De uitkomst heeft Hij in Zijn hand; 
Want Christus krijgt 
De prijs waar Hij voor stierf: 
Vele volken als Zijn erfdeel. 
 



Kom, zie het kruis 
Waar liefde recht ontmoet, 
Waar Gods Zoon zich heeft gegeven. 
De vijand ligt 
Vertrapt onder Zijn voet, 
Jezus is als Heer verrezen! 
 
Kom, Heil'ge Geest, 
Geef kracht voor elke stap, 
Laat ons elke horde nemen. 
Dan lopen wij 
De wedloop om de prijs 
Te ontvangen in de hemel. 
 
Al dreigt gevaar aan elke kant, 
De uitkomst heeft Hij in Zijn hand; 
Want Christus krijgt 
De prijs waar Hij voor stierf: 
Vele volken als Zijn erfdeel. 
Want Christus krijgt 
De prijs waar Hij voor stierf: 
Vele volken als Zijn erfdeel. 
 
Gebeden en voorbede 
 
Inzameling van de gaven 
www.cgkpekela.nl/collecte 
 
Zang: Psalm 89: 1 en 7 (NB) (staand) 
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn 
lied 
des HEREN milde gunst, het werk aan 
ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, HEER, aan 
komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die 
U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat 
zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel 
zelve. 
 
Zegenbede 

De grote steen is weggedaan, 
En Christus, Hij is opgestaan, 
Zijn zegetocht 
Duurt voort tot aan die dag 
Dat elk oog en hart Hem zien zal. 
 
 
De heiligen uit vroeger tijd 
Getuigen van Zijn majesteit. 
En wij zien uit, 
Verlangend naar de dag 
Dat wij delen in zijn luister. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe zalig is het volk dat U de lofzang 
zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin 
weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen 
geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag 
verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wandlen 
voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen 
voorgoed verhogen. 
 
 
 

 
Wij willen Jezus liefhebben door liefdevol te getuigen 

http://www.cgkpekela.nl/collecte

