Kerkdienst: 9.30 uur.

*zondag 2 augustus 2020*

te Scherpenzeel.

Predikant: ds. D. Quant, Houten.
Pianist: Sjaak Prins.
m.m.v. combo.
internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl

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

LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom – Mededelingen.
- Opwekking 720.
- Stil gebed, Onze hulp en groet.(staande en hierna zitten).
- Opwekking 604..
- Kindermoment.
- Kinderlied: “Ben je groot of ben je klein”.

LUISTEREN NAAR GOD
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest.
- Bijbellezing: Exodus 1 : 15 - 2 : 4.
- Psalm 17 vers 2, 4, 5 en 7.
- Tekst: Exodus 2 : 1.

Overmaken

- Verkondiging met als thema:

NL 02 ABNA 048 3200 689
Omschrijving:

“VOLHOUDEN IN EEN ONZEKERE TIJD”.

Collecte 2 augustus

- Liedboek 326 vers 2, 4 en 5.

iDeal (Tikkie)
cgkdeopenhof.nl/geven

DANK EN GEBED EN UITZENDING
- Dankgebed / Gebeden en “Het Onze Vader”.
- Collectemogelijkheden:
- Landelijke kassen. - Kerk. - Eigen jeugdwerk.
- Lied: “Toekomst vol hoop”.(Sela).
- Uitzending en Zegen.(staande).

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

OPWEKKING 720
In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw
naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.
(2x)
Hoor ons loflied Heer, onze dank
weerklinkt
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels
mee.
Heel de wereld ziet het:
God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw
naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.
Hoor ons loflied Heer, onze dank
weerklinkt
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels
mee.
Heel de wereld ziet het:
refrein:
God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij
Hoor ons loflied Heer, onze dank
weerklinkt
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels
mee.
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet
het:
refrein:
God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij
Hoor ons loflied Heer, onze dank
weerklinkt
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels
mee.
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet
het:
refrein:
God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij
OPWEKKING 604
Kom en laat ons prijzen
De God van alle eeuwen,
Vader van de schepping,
Heer van zee en land.
Kom en laat ons prijzen
En juichen voor zijn grootheid,
Want Hij, de grote Koning,
Heeft de wereld in zijn hand.

Eer en verheerlijk Hem,
)
Open je hart voor zijn aanwezigheid)
Eer en gehoorzaam Hem,
)
Want Hij, de grote Koning,
)
Heeft de wereld in zijn hand.
)2x
Kom, laat ons aanbidden
De God van onze redding,
Onze goede Herder,
Die ons leven leidt.
Kom, laat ons aanbidden,
Ons buigen voor zijn grootheid,
Want Hij is onze God
En wij de schapen die Hij weidt.
Eer en verheerlijk Hem,
)
Open je hart voor zijn aanwezigheid)
Eer en gehoorzaam Hem,
)
Want Hij is onze God
)
En wij de schapen die Hij weidt.
)2x
Omdat wij aan Hem toebehoren,
Wandelen wij in zijn licht.
Om Hem te zien, zijn stem te horen,
Komen wij voor zijn aangezicht.
Eer en verheerlijk Hem,
)
Open je hart voor zijn aanwezigheid)
Eer en gehoorzaam Hem,
)
Want Hij, de grote Koning,
)
Heeft de wereld in zijn hand.
)2x
Want Hij, de grote Koning,
Heeft de wereld in zijn hand.
BEN JE GROOT OF BEN JE KLEIN?
Ben je groot of ben je klein
of ergens tussenin;
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun
of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!
Hij kent je als je blij bent;
Hij kent je als je baalt
Hij kent je als je droevig bent;
Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent;
Het geeft niet wat je doet;
God houdt van jou!
Hij is vol liefde.
God houdt van jou!
PSALM 17
2
Gehoorzaam aan uw heilig woord,
blijf ik gedurig op uw wegen;
ik mijd, o Heer, wie onrecht plegen,
zo ga ik zonder struik'len voort.
Ik roep U aan, Heer hoog verheven,
want gij verhoort, Gij antwoordt mij,
wees mij genegen en nabij,
Gij zult mij immers niet begeven?
4
De vijand sluit mij in, o God!
Ik hoor hem briesen, hoor hem brallen;
laat mij niet in zijn handen vallen,
hij blaast zich op, hij praalt en spot.
Zij dringen op van alle zijden,
belagen ons van overal,
zij zullen zich in onze val,
in onze ondergang verblijden.

5
Gelijk een roofdier hurkt hij neer,
een leeuw, - zie hem zijn klauwen
scherpen.
Sta op om hem terug te werpen,
bedwing Gij zelf mijn vijand, Heer.
Sla met uw zwaard de goddelozen,
doe mij ontkomen aan hun macht
en breek met eigen hand de kracht
van hen die werelds heil verkozen.
7
O blij vooruitzicht dat mij streelt,
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met uw goddelijk beeld.
LIEDBOEK 326
2
God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor andre stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.
4
Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!
5
O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luistren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.
EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP
(Sela)
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

