Kerkdienst: 9.30 uur.

*zondag 26 juli 2020*
Predikant: ds. D. Visser, Amersfoort.
Pianist: Marcel Liefting.
m.m.v. het combo.

te Scherpenzeel.

internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl

***********************************************************************************************************************
Na binnenkomst van de predikant / kerkenraad blijft de gemeente zitten.

LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom – Mededelingen.
- Opwekking 502.
- Stil Gebed, Onze hulp en groet.
- Kindermoment
- Kinderlied.”Heel gewoon zoals ik ben”.

LUISTEREN NAAR GOD
- Woorden voor Onderweg.
- Psalm Project 51.
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest.
- Bijbellezing: Lukas 19 : 1 - 10.
- ELB 431.

Overmaken
NL 02 ABNA 048 3200 689

- Verkondiging met als thema:

Omschrijving:
Collecte 26 juli

“JEZUS EN JIJ”.

iDeal (Tikkie)
cgkdeopenhof.nl/geven

- Opwekking 40..

DANK EN GEBED EN UITZENDING
- Dankgebed en voorbede en “Het Onze Vader”.
- Collectemogelijkheden:
Voor verre vrienden, Kerk, Eigen jeugdwerk.
- Opwekking 454..
- Uitzending en Zegen.

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

OPWEKKING 502
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil ‘k zijn.
Zo dicht bij U voel ‘k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.
In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.
OPWEKKING VOOR KIDS 217
Heel gewoon, zoals ik ben
Ben ik een kind van de Here God
Heel gewoon zoals ik ben
Ben ik een kind van God.
Als ik lach maak ik God blij
Als ik huil dan troost Hij mij
Voel ik me goed,
Of juist heel rot,
Ik blijf een kind,
Een kind van God.
PSALM PROJECT 51.
Was mij witter dan sneeuw,
was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer Heer, mijn berouw.
Wees mij genadig o God,
heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw.
Laat mij weer juichen,
weer dansen in ’t licht
Laat mij weer leven voor uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw,
laat mij rein voor U staan
Zie niet om naar wat ik heb gedaan
Was mij witter dan sneeuw,
maak mij sterk door uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn.
U alleen, Heer, geneest.
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.
Laat mij weer juichen,
weer dansen in ’t licht
Laat mij weer leven
voor uw aangezicht.
Laat mij weer juichen,
weer dansen in ’t licht
Laat mij weer leven
voor uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw,
laat mij rein voor U staan
Zie niet om naar wat ik heb gedaan
Laat mij weer juichen,
Laat mij weer dansen
Laat mij weer leven
Laat mij weer juichen,
weer dansen, weer leven.
Was mij witter dan sneeuw,
laat mij rein voor U staan
Zie niet om naar wat ik heb gedaan

E.L.B. 431
1
Er is geen plaats, er is geen plaats,
Zacheüs is te klein.
Maar haastig klimt hij in een boom
om er toch bij te zijn.
2
Daar zit die kleine tollenaar,
daar zit hij, hoog en droog.
De mensen kunnen hem niet zien,
maar Jezus kijkt omhoog.
3
“Zacheüs, waarom schuil je weg,
zo angstig als een muis?
Zacheüs, kom vlug uit je boom
en breng Mij in jouw huis.”
4
Zacheüs gaat met Jezus mee,
de mensen zijn verrast:
Zacheüs is een tollenaar
en Jezus is zijn gast.
5
Want Jezus, die de mensen kent,
Hij roept ze bij hun naam:
De ware Zoon van Abraham
laat niemand buiten staan!
OPWEKKING 040
1
Zoekt eerst het Koninkrijk van God
en Zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien,
Hallelu, halleluja.
2
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
3
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt, en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.
OPWEKKING 454
Zegen, aanbidding.
Kracht, overwinning.
Ere zij de eeuwige God.
Laat elke natie, elke creatie
buigen voor de eeuwige God.
Elke tong in hemel, op aard
zal uw macht belijden
Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.
U wordt hoog verheven o God
en oneindig is uw heerschappij.
O eeuwige God.
De aarde wordt vol van uw Koninkrijk
Zing nu voor de eeuwige God
Geen andere macht is aan U gelijk
Zing nu voor de eeuwige God.
Elke tong...

