
 
Kerkdienst: 9.30 uur.                                       *zondag 5 juli 2020*                                             te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel. 

Pianist: Sjaak Prins.                                                                                                             
m.m.v. het combo. 

internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl 
*********************************************************************************************************************** 
 
 
 

- Welkom en mededelingen. 

- Opwekking 715. 

- Stil Gebed, Onze hulp en groet. 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest.  

  - Psalm Project 25. 

- Kindermoment. 

  - Kinderlied: “Zoals klei in de hand van de pottenbakker… “ 

- Bijbellezing : Johannes 2 : 23 - 3 : 13. 

- Tekst: Johannes 3 : 3 - 8. 

- Verkondiging met als thema:  

“IN GESPREK MET JEZUS: OPNIEUW BEGINNEN” 

- DNP 139 vers 1, 2 en 8. 

- Kletskoppen.  

- Dankgebed, voorbede en “het Onze Vader”. 

- Collectemogelijkheden: 

       diaconie: O.M.;  kerk ;  eigen jeugdwerk.  

- Opwekking 680.(staande). 

- Uitzending en Zegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*********************************************************************************************************************************************** 
                                                                                              (Alle liederen staan afgedrukt)  
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OPWEKKING 715 
1 
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. 
2 
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. 
3 
Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt 
in zijn heilige stad. 
4 
Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja, liever één dag dichtbij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn 
in een duistere tent. 
5 
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. 
 
 
PSALM PROJECT 25.  
2 
Here, maak mij uwe wegen  
door uw Woord en Geest bekend;  
leer mij, hoe die zijn gelegen  
en waarheen G' uw treden wendt;  
leid mij in uw rechte leer,  
laat mij trouw uw wet betrachten,  
want Gij zijt mijn heil o Heer,  
'k blijf U al den dag verwachten.  
4     
God is goed, Hij is waarachtig  
en gaat zijn getrouwen voor,  
brengt, aan zijn verbond gedachtig,  
zondaars in het rechte spoor.  
Hij zal leiden 't zacht gemoed  
in het effen recht des Heren:  
wie Hem need'rig valt te voet,  
zal van Hem zijn wegen leren.  
 

 
 
 
 
ZOALS KLEI IN DE HAND  
VAN DE POTTENBAKKER 

Refrein: 
Zoals klei in de hand van de 
pottenbakker 
Zo ben jij in mijn hand, zegt de 
Heer 
Zoals klei in de hand van de 
pottenbakker 
Zo maak Ik jou een vat tot Mijn 
eer 
 

Kneed mij, Here God 
Ook als het soms wel eens pijn doet 
Kneed mij, Here God 
U weet precies hoe ik zijn moet 
            Refrein: 
 
Kneed mij, Here God 
'k Wil mij opnieuw aan U geven 
Kneed mij, Here God 
U maakt iets moois van mijn leven 
            Refrein: 
            Zoals klei in de hand  
            van de pottenbakker 
            Zo ben ik in Uw handen, O Heer 
           Zoals klei in de hand  
           van de pottenbakker 
           Zo maakt U mij een vat  
           tot Uw eer 
 
DNP 139 
1.  
HEER, U doorgrondt mij, U ontwart 
al de geheimen van mijn hart. 
U ziet mij thuis en onderweg; 
U hoort de woorden die ik zeg. 
Waar ik ook ga, ik kom U tegen; 
U bent vertrouwd met al mijn wegen. 
2.  
Geen ogenblik ben ik alleen, 
want U bent altijd om mij heen. 
Ik, nietig mens, kan er niet bij 
dat U uw handen legt op mij. 
Ik weet dat U naar mij blijft kijken; 
hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken? 
8. 
 Doorgrond mijn hartsgeheimen, HEER, 
ik leg ze eerlijk voor U neer. 
Toets alles wat ik denk en zeg; 
bewaar mij voor een foute weg. 
Laat mij in uw nabijheid leven; 
wil mij voor eeuwig richting geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
OPWEKKING 680 
Iedereen zoekt naar liefde, 
Trouw die nooit teleurstelt. 
Geef Uw genade Heer. 
Iedereen zoekt vergeving, 
De goedheid van een Redder, 
De hoop van de volken. 

Mijn Redder bergen moeten wijken 
Voor Zijn geweldige kracht, 
Zijn geweldige kracht. 
Als Redder, grote Overwinnaar 
Stond Jezus op uit het graf, 
Hij stond op uit het graf. 

Neem mij zoals ik ben, Heer, 
Met al mijn angst en falen. 
Vul mijn hart opnieuw. 
Ik geef mij aan U over 
Met alles wat ik geloof, 
 


