
  
Kerkdienst: 09.30 uur.                               *zondag 25 oktober 2020*                                              te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel. 

m.m.v. de Praise Plus Band. 

internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl                                            PRAISE PLUS 
*********************************************************************************************************************** 
Na binnenkomst van de predikant / kerkenraad blijft de gemeente zitten. 

 

- Opwekking 604. 

- Opwekking 833.  

  Opening/gebed. 

- Opwekking 640. 

 - Kidslied: “Van A tot Z” door Jelle. 

 - Psalm Project 27. 

- Opwekking 616. 

- Verkondiging met als thema: 

- Opwekking 654. 

- Collectemogelijkheden 1e coll. diaconie, Ned. Bijb. Gen. 

-   2e coll. kerk. 

-   3e coll. eigen jeugdwerk. 

- Opwekking 810. 

- Zegen. 

- Opwekking 604. 

 
 
OPWEKKING 604 
Kom en laat ons prijzen 
De God van alle eeuwen, 
Vader van de schepping, 
Heer van zee en land. 
 
Kom en laat ons prijzen 
En juichen voor zijn grootheid, 
Want Hij, de grote Koning, 
Heeft de wereld in zijn hand. 
 
Eer en verheerlijk Hem,                   ) 
Open je hart voor zijn aanwezigheid) 
Eer en gehoorzaam Hem,                ) 
Want Hij, de grote Koning,                ) 
Heeft de wereld in zijn hand.           )2x 
 
Kom, laat ons aanbidden 
De God van onze redding, 
Onze goede Herder, 
Die ons leven leidt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kom, laat ons aanbidden, 
Ons buigen voor zijn grootheid, 
Want Hij is onze God 
En wij de schapen die Hij weidt. 
 
Eer en verheerlijk Hem,                   ) 
Open je hart voor zijn aanwezigheid) 
Eer en gehoorzaam Hem,                ) 
Want Hij is onze God                       ) 
En wij de schapen die Hij weidt.      )2x 
 
Omdat wij aan Hem toebehoren, 
Wandelen wij in zijn licht. 
Om Hem te zien, zijn stem te horen, 
Komen wij voor zijn aangezicht. 
 
Eer en verheerlijk Hem,                   ) 
Open je hart voor zijn aanwezigheid) 
Eer en gehoorzaam Hem,                ) 
Want Hij, de grote Koning,                ) 
Heeft de wereld in zijn hand.           )2x 
 
Want Hij, de grote Koning,    
Heeft de wereld in zijn hand.    

********************************************************************************************************************************************** 
                                                                                              (Alle liederen staan afgedrukt)  
OPWEKKING 833 U ontmoet ons, soms zo onverwachts. Als ongrijpbaar vuur dat in ons brandt. 

Overmaken 

NL 02 ABNA 048 3200 689  

Omschrijving: 
Collecte 25 oktober 2020 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



Vul ons hart en open ons verstand. 
Heilig God, die ons verrast. 
 
U verwelkomt ons in uw geheim, 
Leidt ons rond op onbekend terrein. 
Toon Uzelf en 
Laat uw diepste wezen zien. 
Refrein: 
Geest van leven, 
Toon ons meer en meer van U. 
En vervul ons, 
Zoals U alleen dat kunt. 
Geest van waarheid, 
Maak nu onze harten nieuw. 
Kom, verras ons. 
Kom, verras ons. 
Met meer van U. 
 
U ontmoet ons, soms zo ongemerkt. 
In ons wachten bent U aan het werk. 
En wij durven U te vragen: Heer, 
Openbaar Uzelf steeds meer. 
 
U verwelkomt ons in uw domein, 
Om in uw aanwezigheid te zijn. 
Om uw macht en majesteit, 
Opnieuw te zien. 
Refrein: 
 
U verwelkomt ons in uw domein, 
Om in uw aanwezigheid te zijn. 
Om uw macht en majesteit, 
Opnieuw te zien. 
 
U verwelkomt ons in uw domein, 
Om in uw aanwezigheid te zijn. 
Om uw macht en majesteit, 
Opnieuw te zien. 
Refrein:  2x 
 
Kom, verras ons. 
Kom, verras ons. 
Met meer van U. 
 
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. 
 
VAN A TOT Z 
A van Almachtig 
B van Bevrijder 
C is van Christus, Gezalfde van God 
D is van Dienaar 
E is van Eeuwig 
F van Formeerder, Hij schiep het heelal 
 
G van Gekruisigd 
H is van Hoeksteen 
I van Immanuël, God is met ons 
J is van Jezus 
K is van Koning 
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont 
 
 
 
Van A tot Z 
bent U de hoogste Heer 

Alfa, Omega en zoveel meer 
oneindig groot 
is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij 
 
M van Messias 
N is van Ned’rig 
O is van Opstanding 
P van Profeet 
Q van I.Q. onze God is de slimste 
R is van Rots en 
S is van Schild 
 
Van A tot Z…. 
 
T is van Toevlucht, een veilige haven 
U van Uniek 
Verlosser is V 
W is de Weg 
X voor eXtra bijzonder 
IJ voor IJzersterk 
Z van Zoon van God 
 
Van A tot Z…. (2x) 

PSALM PROJECT 27  
God is mijn licht, mijn heil wie zou ik vrezen  
Ik steun op hem verlaat mij op de Heer 
veilig bij God, hoef ik niet bang te wezen 
Hij is mijn hulp wat mij bedreigt valt neer 
 
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt 
te wonen waar hij mij liefdevol ontvangt 
Die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt 
Wacht op de Heer, mijn hart, 
Ja wacht, houdt moed 
 
Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen     
Wees mij een gids die veilig mij geleidt 
Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen 
U die voor mij de weg al hebt bereid 
 
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt 
te wonen waar U mij liefdevol ontvangt 
Die veilig in uw huis mij bergt en hoedt 
Wacht op de Heer, mijn hart, 
Ja wacht, houdt moed 
 
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt 
te wonen waar U mij liefdevol ontvangt 
Die veilig in uw huis mij bergt en hoedt 
Wacht op de Heer, mijn hart, 
Ja wacht, houdt moed 
 
OPWEKKING 616 
Houd mij dicht bij U. 
Laat me nooit meer gaan. 
Voor u leg ik mijn leven neer.  
Verlangend naar u vriendschap Heer. 
 
U alleen begrijpt 
Wat ik nodig heb. 
Uw liefde die mij warmte geeft, 
als U mij in uw armen neemt 
Leid mij naar u hart. 
Breng mij terug naar U. 
Refrein: 

U bent mijn doel. 
U bent mijn harts verlangen. 
U bent mijn doel. 
Houd mij heel dicht bij U. (3x) 

Refrein: 
U bent mijn doel. 
U bent mij harts verlangen. 
U bent mijn doel. 
Houd mij heel dicht bij U.  
Houd mij heel dicht bij U. 

 
 
OPWEKKING 654  
Dank U voor deze nieuwe dag 
die ik van U ontvangen mag, 
Heer wat een zegen, 

elke dag opnieuw. 
U geeft uw liefde telkens weer 
en uw genade keer op keer, 
iedere morgen, elke dag opnieuw. 
 
U geeft mij vrede 
die de wereld niet geeft, 
U geeft mij blijdschap 
door uw Heilige Geest. 
refrein: 
    Ja, de blijdschap die U mij geeft, 
    is meer dan de vreugde 
    die de wereld heeft. 
    Als de zon schijnt 
    en in de donkere nacht; 
    de vreugde van U 
    is mijn kracht, 
    de vreugde van U 
    is mijn kracht. 
 
OPWEKKING 810. 
Onze God roept ons aan tafel 
om te vieren, te gedenken, 
om te proeven van Zijn goedheid, 
wat de smaak van redding is. 
 
Onze God is onze gastheer, 
Hij heet al Zijn kinderen welkom, 
om te proeven van genade, 
Hij die zelf de maaltijd is. 
 
Refrein: 
Wij breken nu het brood, 
we drinken van de wijn, 
totdat de dag er is 
dat we bij Hem zijn. 
Wij leven door Zijn dood, 
genezen door Zijn pijn, 
verlangend naar de dag 
dat we bij Hem zijn. 
 
Samen denken aan Zijn sterven. 
Samen delen in Zijn lijden. 
Opdat wij nooit zullen vergeten, 
wat de prijs van vrijheid is. 
 
(Refrein 2x) 
 
Tot aan de dag dat U weer komt ) 
zullen wij gedenken, ) 
zullen wij U danken, ) 4x 
Jezus. ) 
 
OPWEKKING 604. 
(zie voorkant) 
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