
 
Kerkdienst: 18.30 uur.                                  *zondag 25 oktober 2020*                                       te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel. 

Organist: Anthony van Snippenberg. 
internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl 
*********************************************************************************************************************** 
Na binnenkomst van de predikant / kerkenraad blijft de gemeente zitten. 

 

LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom – Mededelingen. 

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

 

LUISTEREN NAAR GOD  

- Ter inleiding op het gebed luisteren we naar een lied. 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Bijbellezing: Psalm 13. 

- Verkondiging. 

- We luisteren naar Psalmen voor nu 13.. 

 

DANK EN GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed. 

- Inzameling: 1e coll. diaconie: NBG. 

-                2e coll. kerk. 

-                3e coll. eigen jeugdwerk. 

- Geloofsbelijdenis.(staande): 

- We luisteren naar Liedboek 182 vers 1 en 6. 

- Uitzending en Zegen. 

 

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

Overmaken 

NL 02 ABNA 048 3200 689  

Omschrijving: 
Collecte 25 oktober 2020 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



 

 

 

 

PSALM 13 PSALMEN VOOR NU 

Hoelang nog HEER, blijft u mij vergeten? 

Hoelang nog laat u uw gezicht niet zien? 

Hoelang moet ik met mijn gepieker 

Nog doorgaan, dag na dag verdrietig? 

Hoelang nog doet mijn vijand of hij wint? 

 

Kijk naar mij om, HEER mijn God, geef antwoord, 

Geef mij weer uitzicht, zodat ik niet sterf, 

Niet sterf als zij mij met z'n allen 

Omsingelen en laten vallen. 

Bespaar me hun gejuich - dat is te erg. 

 

Maar HEER, ik reken op uw liefde, 

Uw redding is het enige wat telt. 

Het hamert in mijn hart: hij hielp me 

En ik zing van hem: 

Als één mij goed doet, dan is hij het wel. 

 

GEZANG 182 

1 

Jezus, leven van ons leven, 

Jezus, dood van onze dood, 

Gij hebt U voor ons gegeven, 

Gij neemt op U angst en nood, 

Gij moet sterven aan uw lijden 

om ons leven te bevrijden. 

Duizend, duizendmaal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 

6 

Dank zij U, o Heer des levens, 

die de dood zijt doorgegaan, 

die Uzelf ons hebt gegeven 

ons in alles bijgestaan, 

dank voor wat Gij hebt geleden, 

in uw kruis is onze vrede. 

Voor uw angst en diepe pijn 

wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
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