
 
Kerkdienst: 9.30 uur.                                    *zondag 12 juli 2020*                                             te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel. 

Pianist: Cynthia van de Bovekamp. 
m.m.v. het combo. 

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

 

- Welkom – Mededelingen. 

- Opwekking 493. 

- Stil Gebed, “Onze hulp” en groet. 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

 - Psalm Project 91. 

- Kindermoment. 

- Kinderlied: “Diep, diep, diep als de zee.” 

- Bijbellezing: Johannes 3 : 14 – 21. 

- Verkondiging met als thema: 

“IN GESPREK MET JEZUS:  

GEEN OORDEEL MAAR REDDING” 

- Opwekking 509.(Sela). 

- Dankgebed, voorbede en “Het Onze Vader”. 

- Kletskoppen. 

- Collectemogelijkheden: 

Diaconie, kerk en eigen jeugdwerk. 

 - Opwekking 746. 

- Uitzending en Zegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
*********************************************************************************************************************** 
                                                                  (Alle liederen staan afgedrukt) 

Overmaken 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving: 
Collecte 12 juli 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



 
 
 
 
 
OPWEKKING 493 
Jezus, wat een heerlijke naam 
Mensenzoon, Zoon van God,  
Lam op de troon.  
Blijdschap en vrede, genade en hoop,  
al mijn schuld is weggedaan;  
Jezus, wat een heerlijke naam.  
 
Jezus, wat een heerlijke naam;  
zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd.  
Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht,  
waarheid die mij sterk doet staan;  
Jezus, wat een heerlijke naam.  
 
Jezus, wat een heerlijke naam;  
heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht,  
held in de strijd.  
Vergeving en reiniging, warmte en licht,  
liefde die mij op doet staan;  
Jezus, wat een heerlijke naam.  
Vergeving en reiniging, warmte en licht,  
liefde die mij op doet staan;  
Jezus, wat een heerlijke naam.  
 
Jezus, wat een heerlijke naam.  
 
PSALM 91 
1 
Hij die op Gods bescherming wacht 
krijgt van de hoogste Koning 
een schuilplaats waar hij overnacht 
beschutting in Zijn woning 
2 
Hij die op Gods bescherming wacht 
krijgt van de hoogste Heer 
een schuilplaats waar hij overnacht 
beschutting keer op keer. 
3 
Ik zeg tot God: U bent mijn schild, 
mijn vesting in de nood 
Op U vertrouw ik, Heer U bent  
mijn toevlucht in de dood 
4 
Ik steun op God, mijn toeverlaat, 
in angst en in mijn pijn. 
Hij waakt, waarheen mijn weg ook gaat, 
Hij zal mijn redding zijn. 
5 
Ik zeg tot God: U bent mijn schild, 
mijn vesting in de nood 
Op U vertrouw ik, Heer U bent  
mijn toevlucht in de dood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DIEP, DIEP, DIEP ALS DE ZEE. 
Diep, diep, diep als de zee 
hoog, hoog, hoog als de lucht 
wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus liefde voor jou en mij. 
 
’t Is net zo diep, diep, diep als de zee 
hoog, hoog, hoog als de lucht 
wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus liefde voor jou!  (2x)   
 
OPWEKKING 509 (Sela) 
Zo lief had God de Vader ons, 
dat Hij zijn eigen Zoon zond 
tot heil van ons gebroken hart, 
omdat Hij ons zo kostbaar vond. 
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; 
toch is het Jezus' bloed dat ons 
weer dicht in zijn nabijheid bracht. 
 
O zie de mens daar aan het kruis, 
met al mijn schuld beladen; 
beschaamd hoor ik mijn eigen stem 
Hem loochenen en smaden. 
Het was mijn zonde die Hij droeg, 
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!'; 
zijn laatste adem bracht mij hoop, 
zijn sterven werd mijn levenskracht. 
 
Ik roem niet meer in eigen kracht, 
in gaven, in wat wijsheid is; 
ik roem alleen nog in de Heer, 
zijn dood en zijn verrijzenis. 
Hoe zou ik delen in zijn loon, 
de zege die Hij heeft behaald? 
Maar dit weet ik met heel mijn hart: 
zijn offer heeft mijn schuld betaald. 
 
OPWEKKING 746 
De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen 
Op alle wegen die je zult gaan 
 
Wanneer het meevalt, of soms ook tegen 
Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan 
 
Hij is als een schaduw, die met je meegaat 
Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw 
 
Ontvang nu de vrede en de genade, 
van God onze Vader, zo zegent Hij jou 
 


