
 
Kerkdienst: 18.30 uur.                           *zondag 1 november 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. 

 
 
 
- Welkom – Mededelingen. 

- Stil Gebed, Onze hulp en groet. 

  - Ter inleiding op het gebed luisteren we naar Psalm 63. 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Bijbellezing: Kolossenzen 4 : 2 - 6. 

 - We luisteren naar een Aria en Koraal (Harm Hoeve). Neem mijn leven laat het Heer. 

- Verkondiging met als thema: 

“TOCH DANKBAAR!” 

- We luisteren naar Opwekking 580. 

- Dankgebed afgesloten met gezamenlijk het “Onze Vader”. 

- Collectemogelijkheden  1e coll.: diaconie: Uganda. 

-                  2e coll.: kerk. 

-                  3e coll.: eigen Jeugdwerk. 

- Geloofsbelijdenis.(staande). 

- We luisteren naar Gezang 293.(LvdK). 

- Uitzending en Zegen 

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

Overmaken 
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Omschrijving: 
Collecte 1 november 2020 

iDeal (Tikkie) 
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PSALM 63 
O God, U bent mijn God  
U zoek ik vroeg in de morgen  
Mijn ziel dorst naar U  
Mijn lichaam verlangt naar U 
In een land, dor en dorstig, zonder water 
 
Zo sterk verlangend, heb ik U eerder, 
In Uw heiligdom gezocht  
Daar zag ik toen Uw grote sterkte 
Uw grote kracht en heerlijkheid  
 
O God, U bent mijn God...  
 
Uw trouw en goedheid zijn immers beter  
Beter dan het leven zelf  
Mijn lippen zullen 
U daarom prijzen 
 
Ik zegen U mijn leven lang  
O God, U bent mijn God...  
 
Want bij U, ja bij U Heer, vind ik leven 
 
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: 
 

GEZANG 293 
1 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
2 
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
3 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand’len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
4 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
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