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Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 815 en 832 (staande) 
Vul dit huis met uw glorie.  ) 
Vul dit huis met uw glorie.  ) 
Vul dit huis met uw aanwezigheid. ) 
Want alles is door U  ) 2x 
en alles is tot U,    ) 
openbaar aan ons uw heerlijkheid. ) 
 
Refrein: 
Heilig, heilig, 
heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, 
breng hulde, geef Hem eer. 
 

Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw aanwezigheid. 
Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan ons uw heerlijkheid. 

 
(Refrein 2x) 
Jezus is Koning, 
breng hulde, geef Hem eer. 
 
 
 

Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw aanwezigheid. 
Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan ons uw heerlijkheid. 

 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw aanwezigheid. 
Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan ons uw heerlijkheid. 
 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw, 
want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van uw 
stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 

 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt 
neer. 
Naam boven alle namen, hoogste Heer. 

 
Refrein: 
Voor eeu-wig is uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote 
naam, 
Jezus, overwinnaar. 

 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood, waar is je macht, waar is je prikkel 
gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven. 

 
 



 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten wie er regeert, 
naam boven alle namen, hoogste Heer! 
 
(Refrein 2x) 
Naam boven alle namen. 
Refrein 
 
Stil gebed (staande) 
Gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Opwekking 697 
Al wat ik ben, 
leg ik in uw hand, 
ik geef mijzelf volledig. 
Mijn leven rust 
in de palm van uw hand, 
ik ben van U voor eeuwig. 

 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing, 
bent U alleen. 

 
Zo wandel ik 
heel dicht aan uw zij, 
ook in mijn pijn 
vertroost U mij. 

En ik vertrouw 
op wat U belooft, 
uw woord staat vast 
voor eeuwig. 

 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing… 
Jezus, ik geloof in U. 

Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing… 
bent U alleen. 

 
(4x) 
Ik aanbid U, 
ik aanbid U, Heer. 
 

(2x) 
Ik vertrouw U, 
ik vertrouw op U. 
Jezus, ik geloof in U. 

Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing… 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing… 
bent U alleen. 
 
Schriftlezing: Markus 10:17-23 (HSV) 



Verkondiging 
 
Zingen: Opwekking 124 
Ik bouw op U, mijn Schild 
en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht, 
gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Sterk in uw kracht, 
gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 

Gelovend ga ik, 
eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer 
moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied 
van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied 
van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

 
Ik bouw op U, mijn Schild 
en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, 
de huld' is U gewijd. 
In 't laatste uur 
zal 'k zegevierend ingaan 

in rust met U 
die mij hebt voortgeleid. 
In 't laatste uur 
zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U 
die mij hebt voortgeleid. 

 
Gebed en voorbede 
 

Inzameling van de gaven Zie www.cgkpekela.nl/collecte of scan de QR-code 
 
Zingen: Gebed om zegen (Sela) (staande) 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
 
 



Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Zingen Weerklank 439 Heer U bent mijn leven (Geloofsbelijdenis) (staande) 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons, 
één met God de Vader en verenigd met Uw volk, 
tot de dag gekomen is van Uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 
 
 



Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Gods rijk 
 
Zegen 
 
Zingen: Opwekking 807 (staand) 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
(Refrein) 
 
Bridge: 
U schijnt feller         ) 
dan de sterren.         ) 4x 
Heer, U leidt ons door de storm.   ) 
 
 



God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
 
(Refrein) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


