
 
Kerkdienst: 09.30 uur.                              *zondag 04 oktober 2020*                                           te Scherpenzeel. 

 
Voorganger: Student J.R. Bulten, Enschede. 

Pianist: Sjaak Prins. 
m.m.v het combo. 

internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl ISRAËLZONDAG           

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

 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 
- Welkom – Mededelingen. 

- Opwekking 349.(staande). 

- Stil Gebed, “Onze hulp” en groet. (hierna zitten). 
- Kindermoment. 
 - Kinderlied: “Kleuren, kleuren, allemaal kleuren”. 

 
LUISTEREN NAAR GOD  
- Woorden voor onderweg. 

 - Opwekking 767. 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Bijbellezing: Numeri 6 : 22 - 27 en Deuteronomium 28 : 1 - 10. 

 - DNP 121. 

- Verkondiging met als thema: 
“GODS’ ZEGEN VOOR ONDERWEG” 

- Opwekking 770. 

 
GEBEDEN EN UITZENDING 
- Dankgebed / voorbede en het “Onze Vader”. 

- Kletskoppen. 

- Inzameling: 1e coll. diaconie: Israëlzondag. 

-                2e coll. kerk. 

-                3e coll. eigen jeugdwerk. 

- Opwekking 844. 

- Uitzending en Zegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*********************************************************************************************************************** 
                                                                  (Alle liederen staan afgedrukt) 

Overmaken 

NL 02 ABNA 048 3200 689  

Omschrijving: 
Collecte 4 oktober 2020 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



OPWEKKING 349 
Hij is verheerlijkt  
als Koning verheven, zo hoog,  
'k zal Hem prijzen. 
Hij is verheerlijkt,  
voor eeuwig verheerlijkt 
en ik verhoog zijn naam. 
 
Hij is mijn God,  
zijn waarheid houdt eeuwig stand. 
Hemel en aard'  
verheugen zich in zijn naam. 
Hij is verheerlijkt  
als Koning verheven, zo hoog. 
 
KLEUREN 
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer 
 
Kleuren, kleuren, allemaal kleuren 
rood, oranje, geel, groen, paars en 
blauw 
God bedacht die prachtige kleuren 
anders was alles zo grijs en grauw 
 
Rood met geel wordt oranje 
blauw met geel wordt groen 
ja, met kleuren kun je 
heel veel dingen doen 
kleur een leuke kleurplaat 
maak een schilderij 
kneed een prachtig beeld met 
mooie kleuren klei 
 
Kleuren, kleuren … 
 
Alles wat God gemaakt heeft 
is door Hem gekleurd 
en door al die kleuren 
word je opgefleurd 
zon en regen samen 
kijk dan eens omhoog 
en zie al die kleuren in de regenboog 
 
Kleuren, kleuren … 
 
OPWEKKING 767 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DNP 121 
1. 
Mijn ogen kijken naar omhoog. 
Ik zie de bergen staan, 
daar komt mijn hulp vandaan, 
daar houdt de HEER mij in het oog; 
Hij maakte en bewaarde 
de hemel en de aarde. 
2. 
Hij laat je voeten veilig gaan. 
Als jij obstakels ziet: 
je helper sluimert niet. 
Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan 
en laat zijn steun ervaren. 
Hij zal zijn volk bewaren. 
3. 
De HEER zal steeds je helper zijn; 
zijn schaduw, zo dichtbij, 
blijft aan je rechterzij. 
De zon en maan doen je geen pijn. 
De HEER zal alle dagen 
en in de nacht jou dragen. 
4. 
De HEER bewaart je voor het kwaad. 
Je ziel, je leven zal 
bewaard zijn, overal. 
Waar je ook komt of waar je gaat – 
voor nu en na dit leven 
zal Hij bescherming geven. 
 
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 844.  
De God van Abraham, Isaac en Jacob 
De God die eeuwig leeft en heersen 
zal 
Zijn licht omgeeft ons zijn hand 
beschermt ons 
Hij is voor ons onze God is voor ons 
 
Ontvang de zegen van de Vader 
Ontvang het leven dat Hij geeft 
Ga in de kracht van Zijn genade 
Ga met de vrede van Zijn Geest 
 
De God van Abraham, Isaac en Jacob 
De God die eeuwig leeft en heersen 
zal 
Zijn licht omgeeft ons zijn hand 
beschermt ons 
Hij is voor ons onze God is voor ons 
 
Ontvang de zegen van de Vader 
Ontvang het leven dat Hij geeft 
Ga in de kracht van Zijn genade 
Ga met de vrede van Zijn geest 
 
Ontvang de zegen van de Vader 
Ontvang het leven dat Hij geeft 
Ga in de kracht van Zijn genade 
Ga met de vrede van Zijn geest 
 
 
 
 


	Kerkdienst: 09.30 uur.                              *zondag 04 oktober 2020*                                           te Scherpenzeel.
	Voorganger: Student J.R. Bulten, Enschede.
	LOFPRIJZING EN AANBIDDING
	- Welkom – Mededelingen.
	- Kindermoment.
	LUISTEREN NAAR GOD

	- DNP 121.
	- Verkondiging met als thema:
	GEBEDEN EN UITZENDING


