
 
Kerkdienst: 09.30 uur.                              *zondag 13 september 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. 

 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 
 - Opwekking 488.(gespeeld en gezongen). 

- Welkom en aankondiging door Ilse.. 

- Opwekking 801.(staande). 

 - Our God is an awesome God.(staande). 

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

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

  

LUISTEREN NAAR GOD                    

- Bijbellezing: Marcus 2 : 1 - 12(NBV) door Iris.                                          

- Verkondiging met als thema:                                                                           Belijdenis van het geloof  zal worden afgelegd door:  

“ELKAAR HELPEN, SAMEN GELOVEN”                     Ans van Leeuwen-Manders, Theo Geurtsen en Renate Geurtsen- van Ede                 

 - Opwekking 580.                                     Iris van Snippenberg, Elen Schonewille-Aroyan, Danine Steenks,  

                                                                          Maries Veldhuizen en Ilse Veldhuizen-de Rooi.   

VIERING VAN DE BELIJDENIS EN DOOP                        Gedoopt worden door onderdompeling:                             

- Uitleg van de belijdenis en doop.               Elen Schonewille-Aroyan en Renate Geurtsen-van Ede  

- Opwekking 770.(introductie door Elen) ..                                               2 kinderen worden gedoopt:                                          

- Belijdenisvragen.                                                                               Levi Rutger William(Levi) Geurtsen                           

  ja-woord: de nieuw belijdende leden krijgen geknield en                              geboren op14 januari 2020 

   onder handoplegging de persoonlijke Bijbeltekst.                           David Selah(David) Schonewille 

- Elen en Renate worden gedoopt.                    geboren op 17 september 2019 

 - Opwekking 710.(staande). 

 - Muzikaal intermezzo. “Doop”(Sela).(tijdens dit lied te dopen kinderen binnenbrengen) 

- Doopvragen 

- Levi en David worden gedoopt.                                                           

- NLB 416.(staande). 

- Vraag aan de gemeente. 

- Overhandiging geschenken.    

 
DANK EN GEBED EN UITZENDING 
- Dankgebed - gebeden - stil gebed - “Onze Vader”.   
- Inzameling: Dorcas, kerk, eigen jeugdwerk.(Er wordt : “You say” gespeeld). 

- We belijden ons geloof.(staande). 

- Opwekking 802.(staande). 

- Uitzending en Zegen. 
 
OPWEKKING 488  
1    2 
Heer ik kom tot U;    Heer, kom dichterbij 
neem mijn hart, verander mij,   dan kan ik uw schoonheid zien 
als ik U ontmoet    en uw liefde voelen, 
vind ik rust bij U.    diep in mij 
Want Heer ik heb ontdekt,   En Heer, leer mij uw wil, 
dat als ik aan uw voeten ben,   zodat ik U steeds dienen kan 
trots en twijfel wijken   en elke dag mag leven 
voor de kracht van uw liefde   door de kracht van uw liefde 
Refrein:     (Refrein ) + 

Houd mij vast,            dan zweef ik op de wind 
laat uw liefde stromen.           gedragen door uw Geest 
Houd mij vast,            en de kracht van uw liefde 
heel dichtbij uw hart  
Ik voel uw kracht  
en stijg op als een arend;  
dan zweef ik op de wind,  
gedragen door uw Geest  
en de kracht van uw liefde  

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

Overmaken 

NL 02 ABNA 048 3200 689  

Omschrijving: 
Collecte 13 september 
iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



OPWEKKING 801  
2x: 
Mijn hart gelooft, 
mijn mond belijdt 
dat Jezus leeft, 
en leeft in mij. 
Ik houd mij vast aan Hem 
met alles wat ik ben, 
mijn hoop is in zijn naam alleen. 
Refrein: 

Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven, 
het vuur in mij. 
Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven in mij. 

 
Mijn hart gelooft, 
mijn mond belijdt: 
waar ik ook ben, 
daar is Hij bij. 
God toont zijn koninkrijk. 
Ik draag zijn heerlijkheid 
door zijn aanwezigheid in mij. 
(Refrein) 
 
Bridge 2x: 
God is achter en voor mij, 
omgeeft mij altijd. 
Hij is boven en onder, 
zelfs binnenin mij. 
 
Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven. 
 
Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven, 
het vuur in mij. 
Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven. 
(Refrein) 
AWESOME GOD 
Our God is an awesome God 
He reigns from heaven above 
With wisdom, power, and love 
Our God is an awesome God 
 
OPWEKKING 580 
Jezus, Hij kwam 
om ons leven te geven, 
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis. 
Hij gaf aan mij 
het eeuwige leven 
door te sterven aan het kruis. 
 
Ik zie nu zijn tranen 
en zie nu zijn wonden. 
Ik zie nu het bloed 
dat Hij gaf voor mij. 
Dat bloed wast mij schoon 
en bevrijdt van zonde. 
Prijs de Heer; nu ben ik vrij! 
refrein: 
 Ik ben zo dankbaar, Heer 
 voor wat U heeft gedaan. 
 En heel mijn hart aanbidt 
 uw heil’ge naam. 
 En Heer, ik hou van U, 
 want U hield eerst van mij. 
 Uw liefde tilt mij op 
 en maakt mij vrij. 
 
Uit liefde droeg Jezus 
de straf van mijn zonden. 
Hij droeg die straf 
zelfs tot diep in de dood. 
Nu houdt de dood 
mij niet langer gebonden, 
ook al was mijn zonde groot. 
 

Want Hij is niet lang 
in het graf gebleven. 
De dood kon onmoog’lijk 
Gods liefde verslaan. 
Nu troont Hij als Koning 
en Heer van het leven. 
Heel de schepping 
roept zijn naam. 
refrein: 
OPWEKKING 770. 
1 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
2 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
3 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 
naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
4 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
5 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn 
Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
6 
“Ik ben die Ik ben” is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw naam is “Ik ben”, en “Ik zal er zijn”. 
 
Uw naam is “Ik ben”, en “Ik zal er zijn”. 
OPWEKKING 710 (gewijzigde tekst) 
Zegen hen op de weg die zij nu gaan. 
Zegen hen op de plek waar zij gaan staan. 
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt. 
O God, zegen hen alle dagen lang! 
 
Vader, maak hen tot een zegen; 
ga hen niet voorbij. 
Regen op hen met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot hen 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in hen. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
DOOP (Sela) 
In het water van de doop,  
zien wij hoe God zelf belooft,  
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.  
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
  
Eén met Christus in zijn dood,  
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.  
Eén met Christus, ingelijfd,  

staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
  
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
  
In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.  
Mensen overal vandaan,  
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
      Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
      Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
  
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!  
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!  
Wat een liefde, wat een hoop!  
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 
LIED 416.(NLB) 
1 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen, 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
2 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
3 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
4 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
In zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
OPWEKKING 802 
Refrein 2x: 
Hier is mijn hart, Heer. 
Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 
Ik ben van U. Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw. Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
(Refrein) 
 
Ik ben van U. Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw. Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 
U bent sterk. U behoudt. 
U vergeeft. U bent trouw. 
U bent licht. Schijn in mij. 
U die leeft, leef in mij. 
Refrein 2 2x: 
Hier is mijn leven. 
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 
U bent meer dan genoeg. 
U bent hier. U bent goed. 
U bent hoop. U die redt, 
U bent al wat ik heb. 
(Refrein) 
 
(Refrein 2) 
 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
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