
 
Kerkdienst: 9.30 uur.                              *zondag 23 augustus 2020*                                             te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel . 

Pianist: Marcel Liefting. 
m.m.v. het combo. 

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

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

- Welkom – Mededelingen. 

- Opwekking 640.(staande). 

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

- Psalm Project 136.  

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Kindermoment.  

- Kinderlied:”Lees je Bijbel”. 

- Bijbellezing: Mattheus 6 : 19 - 34. 

  - Opwekking 40. 

- Verkondiging met als thema: 

   “LEERLING VAN JEZUS ZIJN = ONBEZORGD LEVEN” 

- Opwekking 679. 

- Dankgebed, voorbeden en het “Onze Vader”. 

- Aankondiging collectemogelijkheden: 

    O.M., kerk en eigen jeugdwerk. 

  - Opwekking 687.(staande). 

- Uitzending en Zegen.(staande). 

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

Overmaken 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving: 
Collecte 23 augustus 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



OPWEKKING 640 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,  
die mij bij zal staan.  
 
Mijn hulp is van U, Heer,  
die alles heeft gemaakt.  
U zult voorkomen dat ik wankel of val.  
U bent mijn beschermer  
die over mij waakt,  
die niet sluimeren of slapen zal.  
Wat kan mij gebeuren  
door zon of door maan?  
U bent mijn schaduw,  
U bent er altijd.  
Bewaart heel mijn leven  
mijn komen en gaan,  
U beschermt mij tot in eeuwigheid.  
Mijn hulp is van U, Heer!  
 
Mijn hulp is van U Heer. 
O, van U! 
 
PSALM 136 Psalm Projekt 
Looft den Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Looft Hem die de hemel schiep, 
zijn verstand is peilloos diep. 
Hij schiep zee en Hij schiep land. 
Altijd houdt zijn liefde stand. 
 
Hij doet wondren, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 
Hij doet wondren, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 
 
Looft den Heer, die in de nacht 
van verneed'ring aan ons dacht, 
die de slavernij verdrijft 
door zijn gunst die eeuwig blijft. 
 
Hij doet wondren, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 
Hij doet wondren, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 
 
Looft den Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
LEES JE BIJBEL … 
Lees je Bijbel bidt elke dag 
bidt elke dag, bidt elke dag 
Lees je Bijbel bidt elke dag 
Als je groeien wil 
Als je groeien wil 
Als je groeien wil 
Lees je Bijbel bidt elke dag 
Als je groeien wil 
 
 
 

 
Read your bible pray every day 
pray every day, pray every day 
Read your bible pray every day 
if you want to grow 
if you want to grow 
if you want to grow 
Read your bible pray every day 
if you want to grow 
 
OPWEKKING 040 
1 
Zoekt eerst het Koninkrijk van God 
en Zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien, 
Hallelu, halleluja. 
refrein: 

Halleluja, halleluja. 
Halleluja, hallelu, halleluja. 

2 
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 
refrein: 
3 
Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult het zien, 
klopt, en de deur zal voor u 
opengaan. 
Hallelu, halleluja. 
refrein: 
 
OPWEKKING 679: 
Hij is hier, Hij is Bij ons 
In ons hart, in ons huis, onder ons 
Hij is hier, Hij is bij ons 
Kom maar en vertrouw op Hem 
 
Hij is hier, Hij is Bij ons 
In ons hart, in ons huis, onder ons 
Hij is hier, Hij is bij ons 
Kom maar en vertrouw op Hem 
 
Leg je last maar neer 
Bij de God die leven geeft 
Geef je zorgen over aan Hem 
Open nu je hart 
Voor het levend woord van God 
Hij is liefde, Hij is liefde 
 
Hij is hier, Hij is Bij ons 
in ons hart, in ons huis, onder ons 
Hij is hier, Hij is bij ons 
kom maar en vertrouw op Hem 
 
Leg je last maar neer 
Bij de God die leven geeft 
Geef je zorgen over aan Hem 
Open nu je hart 
Voor het levend woord van God 
Hij is liefde, Hij is liefde 
 
Hij is hier, Hij is bij ons, 
kom maar en vertrouw op Hem 
kom maar en vertrouw op Hem 
 

OPWEKKING 687 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
  Als mij de moed ontbreekt 
  om door te gaan; 
  troost mij dan liefdevol 
  en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
  Als mij het zicht ontbreekt, 
  het donker is; 
  leid mij dan op uw weg, 
  de weg die eeuwig is. 
 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
  Als mij de wil ontbreekt 
  uw weg te gaan; 
  spreek door uw woord en Geest 
  mijn hart en leven aan. 
 
Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
  Als ik de weg niet weet, 
  de hoop opgeef; 
  toon mij dat Christus 
  heel mijn weg gelopen heeft, 
  toon mij dat Christus 
  heel mijn weg gelopen heeft 
 


