
 
Kerkdienst: 09.30 uur.                           *zondag 27 september 2020*                                       te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel. 

Pianist: Cynthia van de Bovekamp. 
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 765.(staande). 

- Persoonlijk gebed, “Onze hulp” en groet.(hierna zitten). 
- Kindermoment. 

- Kinderlied: ”Is je deur nog op slot”.. 

 
LUISTEREN NAAR GOD 
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 
- Bijbellezing: Exodus 12 : 1 - 13. 
- Verkondiging met als thema: 

“VIEREN VÓÓR BEVRIJDING” 
 - Opwekking 764. 

 
VIERING HEILIG AVONDMAAL 
  - Inleiding. 

- We belijden ons geloof.(staande) 

- Gebed. 
 - Psalm Project 119. 
- Uitnodiging voor de Maaltijd. 

- Brood en Wijn: 
- Lofprijzing : 

 - Liedboek 365 vers 1 en 2. 
 

DANK EN GEBED EN UITZENDING 
- Dankgebed - gebeden. 
- Inzameling: 1e coll. diaconie: CGK Projecten Deputaatschap. 

        2e coll. kerk. 

        3e coll. eigen jeugdwerk. 

- Uitzending: Romeinen 12 : 1 - 2 

 - Opwekking 378. 
- Zegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Overmaken 

NL 02 ABNA 048 3200 689  

Omschrijving: 
Collecte 27 september 2020 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



OPWEKKING 765 
Uw vrede vult dit huis; 
een glimp van heerlijkheid 
daalt in onze harten neer. 
Vader, kom, omarm -2x- 
wie naar U verlangt. 
Uw Geest daalt op ons leven neer. 
 
En uw liefdeslied 
vervult ons met aanbidding. 
Uw Geest getuigt in ons. 
-Refrein- 
Wij zingen: Abba, Vader, 
U bent hier bij ons. 
Wij zijn uw zoons en dochters 
en uw liefde laat ons nooit meer los. 
 
Verwelkomd en vernieuwd; 
één gemaakt met U, 
door het kruis dat ons verzoent. 
Het hemelkoor verstilt, 
als uw zachte stem 
over onze levens zingt. 
 
Uw genadelied 
vervult ons nu met dankbaarheid. 
Uw Geest getuigt in ons. 
-Refrein- 
 
Abba, Vader, 
U bent hier bij ons. 
Wij zijn uw zoons en dochters -2x- 
en uw liefde laat ons nooit meer los. 
 
IS JE DEUR NOG OP SLOT. 
(Refr. Allen) 
Is je deur nog op slot? 
is je deur nog op slot? 
van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen (2x) 
 
Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is 
maar ‘t is er nog zo donker 
er is iets dat ik mis 
 
(Refr. Allen) 
 
Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is 
maar ‘t is er nog zo donker 
er is iets dat ik mis  
 
(Refr.allen) 
 
en dan ben je nooit alleen (2x) 
 
OPWEKKIING 764  
U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds Uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn Helper en Beschermer, 
U, mijn Redder en mijn Vriend.  
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
Waar Uw grootheid wordt bezongen, 
wil ik knielen voor Uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met Uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

 
Refrein: 
Halleluja! Jezus overwon.  
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem,  
Die de wereld verwon. 
U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
Die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon! 
 
Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon. 
Refrein: 
Halleluja! Jezus overwon.  
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem,  
Die de wereld verwon. 
Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon 
 
PSALM PROJECT 119 
Gelukkig zijn, die eerlijk van gemoed 
en zonder schijn, de wet van God 
betrachten, 
die Hij op ’t spoor van Godsvrucht 
wand’len doet. 
Gelukkig die, bij dagen en bij nachten, 
Uw wil gedenkt en U als ‘t hoogste goed, 
van harte zoekt, met ingespannen 
krachten. 
 
Geef leven aan mijn ziel, dan looft mijn 
mond, 
Uw trouwe hulp, leidt mij in rechte sporen, 
zoals een schaap ,heb ik gedwaald in ’t 
rond. 
Dat onbedacht, Zijn herder heeft verloren, 
Heer zoek Uw knecht, ook als ik Uw wet 
schond, 
want ik volhard, om naar Uw wil te horen. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIEDBOEK 365 
1 
De zonden zijn vergeven! 
Dit is een woord ten leven, 
bevrijdend van de schuld. 
Wat God ons ooit beloofde, 
wordt nu voor wie geloofde 
in Jezus' naam geheel vervuld. 
2 
't Is ook voor mij geschreven: 
ook ik mag uit Hem leven 
die ons genezen heeft. 
Zijn liefde tot de zijnen 
brengt ons met Hem in 't reine, 
wij weten dat Hij ons vergeeft. 
 
OPWEKKING 378 
1 
Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat  
jij het ook voor mij kunt zijn. 
2 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
3 
Ik zal Christus' licht ontsteken 
Als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
Waar je hart naar heeft verlangd. 
4 
Ik zal blij zijn als jij blij bent 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 
5 
Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 
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