
 
Kerkdienst: 9.30 uur.                                    *zondag 19 juli 2020*                                             te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel. 

 
m.m.v. het combo o.l.v. Sake van der Brug. 

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

 

- Welkom – Mededelingen. 

- Opwekking 654. 

- Stil Gebed,  

- Zingen: “Onze hulp” en groet.(Sela). 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Kindermoment. 

- Kinderlied: “Vertrouw maar op God.”(OPW. VOOR KIDS  150) 

- Bijbellezing: Johannes 7 : 37 – 54. 

 _ Lied: “Neem mijn leven, Laat het Heer”.(Kees Kraaijenoord) 

- Verkondiging met als thema: 

“JEZUS ONTMOETEN 

HEEFT GROTE GEVOLGEN” 

- Opwekking 520. 

- Dankgebed, voorbede en “Het Onze Vader”. 

- Collectemogelijkheden: 

Gipsy Mission, kerk en eigen jeugdwerk. 

 - Psalm Project 118. 

- Uitzending en Zegen. 

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

Overmaken 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving: 
Collecte 19 juli 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



OPWEKKING 654  
Dank U voor deze nieuwe dag 
die ik van U ontvangen mag, 
Heer wat een zegen, 
elke dag opnieuw. 
U geeft uw liefde telkens weer 
en uw genade keer op keer, 
iedere morgen, elke dag opnieuw. 
 
U geeft mij vrede 
die de wereld niet geeft, 
U geeft mij blijdschap 
door uw Heilige Geest. 
 
refrein: 
    Ja, de blijdschap die U mij geeft, 
    is meer dan de vreugde 
    die de wereld heeft. 
    Als de zon schijnt 
    en in de donkere nacht; 
    de vreugde van U 
    is mijn kracht, 
    de vreugde van U 
    is mijn kracht. 
 
VOTUM EN GROET(Sela) 
Onze hulp en onze verwachting 
is van God, onze Heer. 
Hij die alles maakte, 
laat niet los wat Hij begon. 
 
Genade en vrede 
van God, de Vader; 
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 
Hij woont met zijn Geest in ons.  
Hallelujah, hallelujah, amen! 
 
OPWEKKING VOOR KIDS 150 
1 
Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen. 
Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat doet Hij echt. 
2 
In de bijbel daar zegt Jezus: 
‘Ik ben bij je elke dag.’ 
Dus dat mag je zeker weten, 
wat er ook gebeuren mag! 
3 
In de bijbel daar zegt Jezus 
dat Hij terugkomt op een wolk. 
En dan gaan we naar de hemel, 
met z’n allen als Gods volk! 
 
NEEM  MIJN LEVEN, LAAT HET HEER. 
(Kees Kraaijenoord) 
 
Neem mijn leven, laat het Heer 
toegewijd zijn aan Uw eer 
Neem mijn uren en maak ze nu 
tot een stroom van lof voor U 
tot een stroom van lof voor U 
 
Neem mijn leven, neem mijn leven, neem mijn leven 
 
Neem mijn zilver en mijn goud 
Geef dat ik niets achterhoud 

Neem mijn kennis en verstand 
Neem mijn leven in Uw hand 
Neem mijn leven in Uw hand 
 
Neem mijn leven, neem mijn leven, neem mijn leven 
 
Neem mijn liefde daarmee, Heer 
Leg ik 't laatste voor U neer 
Neem mijzelf: ik wil voortaan 
Als Uw kind door t'leven gaan 
Als Uw kind door het leven gaan 
 
Neem mijn leven, neem mijn leven, 
Neem mijn leven, o Heer. 
 
OPWEKKING  520 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
wakend of slapend, vervuld van uw licht. 
 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
dat in uw armen geborgenheid vindt. 
 
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, 
als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
 
Wat baadt mij rijkdom of eer van een mens: 
bij U te wonen is al wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
 
Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van uw zon, 
stralend van vreugde, ) 
getooid als een bruid, ) 
gaat mijn verlangen ) 2x 
nog meer naar U uit. ) 
 
Psalm 118 (Psalm Project) 
Komt laten wij Gods goedheid loven; 
Want goed is d' Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. 
Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 
En zeggen: "Roemt Gods majesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid 
 
U bent mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit; 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijs ik tot in eeuwigheid. 
Komt laat ons nu Gods goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
 
Komt laat ons nu Gods goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 


