
 
Kerkdienst: 9.30 uur.                              *zondag 9 augustus 2020*                                             te Scherpenzeel. 

 
Predikant: prof. dr. H.J. Selderhuis, Hasselt. 

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

internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl 
*********************************************************************************************************************** 
Na binnenkomst van de predikant / kerkenraad blijft de gemeente zitten. 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom – Mededelingen. 

- Opwekking 715.(staande). 

- Stil Gebed, Onze hulp en groet.(hierna zitten). 

- Kindermoment. 

- Kinderlied: “U alleen wil ik aanbidden”. 

 

LUISTEREN NAAR GOD  

- Woorden voor onderweg. 

 - Opwekking 767. 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Bijbellezing: Handelingen 2 : 41 - 47, 4 : 31 - 37. 

 - DNP 133. 

- Verkondiging met als thema: 

“KERK VAN HET NIEUWE NORMAAL” 

- Liedboek 304. 

 

DANK EN GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed / gebeden en het “Onze Vader”. 

- Collectemogelijkheden: 

       Voedselbank Amersfoort; kerk; eigen jeugdwerk. 

 - Opwekking 668.(staande). 

- Uitzending en Zegen.(staande). 

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

Overmaken 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving: 
Collecte 9 augustus 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



 
 
 
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. 
 
OPWEKKING VOOR KIDS 198  
Refr. 
U alleen wil ik aanbidden 
en heel dicht bij U zijn 
alles om mij heen vergeten 
om op U gericht te zijn 
de woorden die uw naam verhogen 
komen diep van binnen uit mijn hart 
en mijn handen hef ik op naar U 
want U bent mijn Heer en mijn God 
(2x) 
 
En als ik er over nadenk 
hoe groot U bent 
vind ik het zo heel bijzonder 
dat U mij kent 
 
Refr. 
U alleen wil ik aanbidden 
en heel dicht bij U zijn 
alles om mij heen vergeten 
om op U gericht te zijn 
de woorden die uw naam verhogen 
komen diep van binnen uit mijn hart 
en mijn handen hef ik op naar U 
want U bent mijn Heer en mijn God 
 
U, mijn Heer en mijn God (8x) 
 

 
 
 
OPWEKKING 767 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
DNP 133 
1.  
Wat goed is het om eensgezind te 
leven, 
om liefde te ontvangen en te geven, 
als broers en zussen bij elkaar. 
Het is als olie op Aärons haar 
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar 
omlaag 
en neervalt op zijn baard en kraag. 
2.  
Als morgendauw is het, als zachte 
regen, 
die neerdaalt van de Hermon als een 
zegen 
op Sions hoogverheven top. 
Daar woont de HEER, daar bloeit de 
liefde op. 
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft 
een toekomst die geen einde heeft. 
 
GEZANG 304 
1 
God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die 
allen. 
Die 't heden kent, de toekomst 
overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde 
vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest 
omspant, 
volvoert zijn hand. 
2 
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat 
vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der 
tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft 
misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des 
Geestes strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
3 
De Heilge Geest, die haar de toekomst 
spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen 
weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid 
stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid 
uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot 
land 
als Gods gezant. 
 

 
 
 
OPWEKKING 668 
Heer, U bent goed 
en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. 
Heer, U bent goed 
en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. 
Door heel de wereld en in elke taal, 
door alle eeuwen heen klinkt overal: 
 
Refrein: 
Wij prijzen U, ) 
halleluja, halleluja. ) 
Wij prijzen U )2x 
om wie U bent. ) 
 
Heer, U bent goed 
en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. 
Heer, U bent goed 
en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. 
Door heel de wereld en in elke taal, 
door alle eeuwen heen klinkt overal: 
 
Refrein: 
Wij prijzen U, ) 
halleluja, halleluja. ) 
Wij prijzen U )2x 
om wie U bent. ) 
 
U bent goed voor altijd, ) 
voor altijd bent U goed. )4x 
 
Heer, U bent goed ) 
en uw liefde en trouw ) 
zijn voor eeuwig. )4x 
Door heel de wereld en in elke taal, 
door alle eeuwen heen klinkt overal: 
 
Refrein: 
Wij prijzen U, ) 
halleluja, halleluja. ) 
Wij prijzen U om wie U bent, )2x 
om wie U bent, 
om wie U bent! 
U bent goed! 
 


