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Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 769 
Kom, vestig uw gezag; 
wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer 
zien. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 

Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin: 
gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom! 

 
Refrein: 
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 
Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 
 

Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, doe uw werk door ons. 
(Refrein 2x) 

 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Psalm 135 vers 1 en 10 (LvdK) 
Halleluja! looft den HEER, 
prijst zijn naam en majesteit, 
toegewijden aan zijn eer, 
die vanouds zijn knechten zijt, 
gij die uw verheven plicht 
in de tempelhof verricht. 
 

Zegen, Israël, den HEER, 
priesters, looft zijn majesteit, 
tempeldienaars, prijst zijn eer, 
looft Hem, wie zijn naam belijdt. 
Hij woont bij ons in gena. 
Prijst den HEER. Halleluja! 

Wetslezing: Ex. 20 en Matt. 22,36-40 (HSV) 
 
Zingen: Psalm 103 vers 4 en 5 (LvdK) 
Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
Zo ver verwijderd 't westen is van 't 
oosten, 
zo ver doet Hij van hen die Hij wil 
troosten 
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 
 

Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met 
erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht 
gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 



Gebed 
 
Schriftlezing Efeze 4 vers 1 tot en met 16 (HSV) 
1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee 
u geroepen bent, waardig is, 2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, 
door elkaar in liefde te verdragen, 3 en u te beijveren om de eenheid van de Geest te 
bewaren door de band van de vrede: 4 één lichaam en één Geest, zoals u ook 
geroepen bent tot één hoop van uw roeping, 5 één Heere, één geloof, één doop, 6 
één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is. 7 Maar aan 
ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. 8 Daarom 
zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij 
gaven aan de mensen. 9 Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook 
eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? 10 Degene Die neergedaald is, 
is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. 11 
En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als 
evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te 
rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 
totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon 
van God, tot een volwassen 14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen 
en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het 
bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 15 maar dat wij, 
door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem 
Die het Hoofd is, namelijk Christus. 16 Van Hem uit wordt het hele lichaam 
samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, 
overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn 
groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. 
 
Zingen: Psalm 68 vers 9 en 10 
Gods wagens, boven 't luchtig zwerk, 
Zijn tien- en tienmaal duizend sterk, 
Verdubbeld in getalen. 
Bij hen is Zijne Majesteit, 
Een Sinaï in heiligheid, 
Omringd van bliksemstralen. 
Gij voert ten hemel op, vol eer; 
De kerker werd Uw buit, o HEER! 
Gij zaagt Uw strijd bekronen 
Met gaven, tot der mensen troost, 
Opdat zelfs 't wederhorig kroost 
Altijd bij U zou wonen. 
  

Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 

Verkondiging 
 
Zingen:  Op Toonhoogte 354 
Heer, wat een voorrecht 
om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder 



in uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt 
uw wegen bekend. 
 
Refrein: 
Samen op weg gaan, 
dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, 
genade en kracht, 
als een lamp, 
die nog schijnt in de nacht. 
 
Samen te strijden in woord en in werk. 
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
 
Dankgebed en voorbede 
 

Inzameling van de gaven Zie www.cgkpekela.nl/collecte of scan de QR-code 
 
 
Zingen: Op Toonhoogte 374 
Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 

Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 

Ik zal Christus' licht ontsteken, 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken, 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 

Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen, 
tot de reis ten einde is. 

Dan zal het volmaakte komen, 
als wij zingend voor hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 
 
Zegen 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


