Kerkdienst: 9.30 uur.

*zondag 16 augustus 2020*

te Scherpenzeel.

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel .
m.m.v. het combo o.l.v. Gydo van de Lagemaat.
internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl

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

- Welkom – Mededelingen.
- Opwekking 574.(staande).
- Stil Gebed, Onze hulp en groet.(hierna zitten).
- Psalm Project 142.
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest.
- Kindermoment.
- Kinderlied:”Ken je Gods’ gebod?”.

- Bijbellezing: Mattheus 5 : 19 - 24.
Overmaken

- DNP 119 vers 8 en 9.

NL 02 ABNA 048 3200 689
Omschrijving:

- Verkondiging met als thema:

Collecte 16 augustus

“LEERLING VAN JEZUS ZIJN = KEUZES MAKEN”

iDeal (Tikkie)
cgkdeopenhof.nl/geven

- Opwekking 645.
- Dankgebed, voorbeden en het “Onze Vader”.
- Aankondiging collectemogelijkheden:
Jemima, kerk en eigen jeugdwerk.
- Opwekking 71.(staande).
- Uitzending en Zegen.(staande).

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

OPWEKKING 574
Groot is Hij,
)
allerhoogste Heer
onze vredevorst; ) 2x
wat een God is Hij!

)
)

Halleluja, halleluja.
)
Halleluja, wat een God is Hij)2x
Halleluja,
aan Hem zij de glorie,)
rijkdom en macht;
wat een God is Hij!

)
)2x
)

PSALM PROJECT 142
Ik roep, tot God de Heer.
Ik smeek, om hulp steeds weer.
Ik stort mijn hart Heer voor u uit.
‘k Vertrouw op U, alleen op U.
U kent de weg, mijn pad.
Mijn geest, is afgemat.
U weet de weg die ik moet gaan.
‘k Vertrouw op U, alleen op U.
Ik roep tot U Heer,
U bent mijn schuilplaats
Al wat ik heb, bent U,
bent U
Ik zie, geen toevluchtsoord.
Geen mens, die naar mij hoort.
Ik ben o Heer, ten einde raad.
‘k Vertrouw op U, alleen op U
Ik roep tot U Heer,
U bent mijn schuilplaats.
Al wat ik heb, bent U,
bent U.
Ik roep tot U, o Heer
Ik roep tot U Heer,
U bent mijn schuilplaats.
Al wat ik heb, bent U,
bent U.
KEN JE GODS GEBOD.
(op de wijs van: ‘Jezus zegt dat Hij hier
van ons verwacht’)
Ken je Gods gebod, woorden een tot tien?
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven
zien!
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij.
Leven zoals God wil, dat maakt je vrij!
Een, dat is de Heer, niemand is als God.
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot.
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd
meer.
Dien geen and’re goden, dan God de
Heer.
Drie, dat is de naam van de hoge God.
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem
spot.
Vier, dat is de rustdag, dag van onze
Heer.
Elke dag een feestdag, vandaag ook
weer.

Vijfde woord van God: blijf je ouders
trouw.
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor
jou.
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel
verdriet.
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je
niet.
Zeven is Gods woord, ja probeer het
maar:
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan
elkaar.
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren
is.
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.
Negen: spreek geen kwaad en maak
niemand zwart.
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver
hart.
Tien: wees niet jaloers op wat een ander
heeft.
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft!
DNP 119
8.
Eerlijk en echt zijn, leven in uw spoor,
dat is mijn wens; verleen mij uw genade.
Ik houd mijzelf uw levensregels voor;
daaraan klem ik mij vast bij al mijn daden.
Beschaam mij niet, maar geef dat ik
daardoor
kan lopen, ja kan rennen op uw paden.
9.
Fluister mij in, HEER, wat uw wet verlangt,
dan zal ik op uw wegen blijven lopen.
Geef dat mijn hart aan uw geboden hangt.
Wijs mij uw pad, dan bloeit mijn leven
open.
Geef dat de zucht naar geld mij nooit
bevangt;
maak dat ik op uw rijke woord blijf hopen.
Refrein:
Met heel mijn hart, met al mijn kracht,
wil ik, Heer, U zoeken.
Met heel mijn hart, met al mijn kracht,
wil ik, Heer, U zoeken.
Gelukkig die bij dagen, bij nachten,
Uw wil gedenkt en U als ’t hoogste goed,
van harte zoekt, met ingespannen
krachten

OPWEKKING 645
Today I choose to follow You
Vandaag kies ik ervoor om U te volgen
Today I choose to give my 'yes' to You
Vandaag kies ik ervoor om aan U mijn 'ja'
te geven
Today I choose to hear Your voice and
live
Vandaag kies ik ervoor om Uw stem te
horen en te leven
Today I choose to follow You
Vandaag kies ik ervoor om U te volgen
As for me and my house
Wat mij en mijn huis betreft
We will serve You
Wij zullen U dienen
As for me and my house
Want zowel ik als mijn huis
We will spend our lives on You
Wij zullen ons leven aan U wijden
Today
Vandaag
Wonderful Counsellor
Wonderbare Raadsman/geweldige
Raadsman
Everlasting Father
Eeuwige Vader
Eternal King, Lord of hosts
Onveranderlijke Koning/Eeuwige koning,
Heer der heren/Heer van de hemelse
legers
Willingly we follow
Gewillig volgen wij
OPWEKKING 071
refrein:
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
1
Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn Troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
refrein:
2
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:
refrein:
Jezus komt in heerlijkheid,
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

