Kerkdienst: 09.30 uur.

*zondag 6 september 2020*

te Scherpenzeel.

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel.
Pianist: Sjaak Prins.
m.m.v. het Combo.
UITZENDINGSDIENST VAN FLEUR TUMWEBAZE-VAN SNIPPENBERG.
internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl

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

- Welkom – Mededelingen.
- Psalm Project 103.(staande).
- Stil Gebed, Onze hulp en groet.(hierna zitten).
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest.
- Kindermoment.
- Kinderlied “God is altijd dichtbij“(Opw. kids 195).

- Bijbellezing: Mattheus 7 : 7 - 12.
- Verkondiging met als thema:
“LEERLING VAN JEZUS ZIJN = BIDDEN, ONTVANGEN EN HANDELEN”
- Opwekking 598.
- Inleiding uitzending.
- Getuigenis van Fleur.
- Opwekking 407.
- Gebeden voor Fleur en Frank.

Overmaken

NL 02 ABNA 048 3200 689

- Zegen.

Omschrijving:

- Celtic Blessing,(staande).

Collecte 6 september

iDeal (Tikkie)

cgkdeopenhof.nl/geven

- Toespraak.
- Dankgebed / voorbede en het “Onze Vader”.
- Aankondiging collectemogelijkheden:
1e coll. Uganda; 2e coll. kerk; 3e coll. eigen jeugdwerk
- Opwekking 366.(staande).
- Uitzending en Zegen.(staande).

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

PSALM 103 (Psalm Projekt)
Loof de Heer mijn ziel en prijs Zijn
grote naam
Loof de Heer mijn ziel Zijn liefde blijft
bestaan,
Zijn liefde blijft bestaan.
Loof de Heer mijn ziel en prijs Zijn
grote naam
Loof de Heer mijn ziel Zijn liefde blijft
bestaan,
Zijn liefde blijft bestaan
Loof de Heer mijn ziel en prijs Zijn
grote naam
Loof de Heer mijn ziel Zijn liefde blijft,
Zijn liefde blijft , Zijn liefde blijft
bestaan.
OPWEKKING VOOR KIDS 195
Refrein:
God is altijd
heel dichtbij,
Hij wil zorgen
voor jou en mij.
Hij maakt een lichtje
waar het donker is,
dat je de weg ziet
en jij je niet vergist.
(Refrein)
Als je moet huilen,
als het tegenzit,
wil Hij je troosten,
hoort Hij wat je bidt.
(Refrein)
Slaap je en droom je,
Hij waakt over jou,
God is je Vader,
liefdevol en trouw.
(Refrein)
Waar je naar toe gaat,
wat er komen zal,
Hij is er altijd,
God is overal.
(Refrein)

OPWEKKING 598
1
Machtig Heer, grote Verlosser,
iedere dag kneden uw handen
mijn leven als klei.
Zo vormt U mij naar uw plan.

CELTIC BLESSING.(Trinity)
May the road rise to meet you
May the wind be always at your back
May the sun shine warm upon your
face
The rain fall soft upon your fields

U roept mij zacht in uw nabijheid;
daar vind ik kracht,
uw Geest omgeeft mij.
Leer mij, o Heer,
hoe ik steeds meer leef als U.

And until we meet again,
May God hold you, in the palm of His
hands
And until we meet again,
May God hold you, in the palm of His
hands

U riep mij om voor U te leven,
aan U alleen wil ik mij geven.
Trek mij, o Heer,
dichter naar U toe.
refrein:
Neem mij, kneed mij,
vorm mij, vul mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand.
Roep mij, zend mij,
leid mij, wandel naast mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand.
U roept mij zacht …
U riep mij …
refrein: 2x
OPWEKKING 407
1
O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie
die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal,
dat vol is van uw kracht.
Refrein:
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij! (2x)
2
Als ik bedenk,
hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood
gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis
mijn zonde op zich nam.
Refrein:
3
Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding
voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o, Heer, hoe groot zijt Gij!
Refrein:

OPWEKKING 366
1
Kroont Hem met gouden Kroon,
Het Lam op Zijne troon
Hoor, hoe het hemels loflied al
Verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak mijn ziel en zing
Van Hem, die voor u stierf,
En prijs Hem in all' eeuwigheên,
Die 't heil voor u verwierf.
2
Crown him the Lord of life,
Who triumphed over the grave,
And rose victorious in the strife
For those he came to save.
His glories now we sing,
Who died, and rose on high,
Who died eternal life to bring,
And lives that death may die.
3
Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
Van pool tot pool, van zee tot zee;
't Klinke over berg en dal,
Als alles voor Hem buigt,
En vrede heerst alom,
Wordt de aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus! kom!

