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Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Op Toonhoogte 363 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
  
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
  
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
  
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
  
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Psalm 133 vers 1 en 3 (OB) 
Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen 
Van 't zelfde huis, als broeders samen wonen, 
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
Die door haar reuk het hart verblijdt. 
 
Waar liefde woont, gebiedt de HEER' den zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid. 



Gebed 
 
Schriftlezing: Psalm 133 
1 Een pelgrimslied, van David. 
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het 
dat broeders ook eensgezind samenwonen. 
2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd, 
die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron, 
die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. 
3 Het is als de dauw van de Hermon 
die neerdaalt op de bergen van Sion. 
Want daar gebiedt de HEERE de zegen 
en het leven tot in eeuwigheid. 
 
Zingen: Psalm 119 vers 83 en 86 (1773) 
Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, 
Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. 
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 
Bevestigen, in al mijn levensjaren, 
Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 
Door Uw genâ bestendig zal bewaren. 
  
86. Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, 
Gelijk een bron zich uitstort op de velden; 
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer, 
Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden; 
Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER; 
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Psalm 133 vers 1 en 2 (DNP) 
Wat goed is het om eensgezind te leven, 
om liefde te ontvangen en te geven, 
als broers en zussen bij elkaar. 
Het is als olie op Aärons haar 
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag 
en neervalt op zijn baard en kraag. 
  
Als morgendauw is het, als zachte regen, 
die neerdaalt van de Hermon als een zegen 
op Sions hoogverheven top. 
Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op. 
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft 
een toekomst die geen einde heeft. 
 
Dankgebed en voorbede 



 

Inzameling van de gaven Zie www.cgkpekela.nl/collecte of scan de QR-code 
 
Zingen: Opwekking 767  
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 100 vers 1, 2 en 4 (LvdK) 
Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 
 
Roept uit met blijdschap: 'God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.' 
 
Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


