Kerkdienst: 09.30 uur.

*zondag 1 november 2020*

te Scherpenzeel.

Predikant: prof. dr. B.J.G. Reitsma, Ermelo.
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

604.(staande).

- Stil Gebed, Onze hulp en groet.(hierna zitten).
- Kindermoment.
- Kinderlied: “Heer uw God, hoe machtig is uw naam.”.

LUISTEREN NAAR GOD
- Woorden voor onderweg.
- Opwekking 775.
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest.
- Bijbellezing:

Jesaja 51 : 1 - 6.
Romeinen 9 : 6 - 9.
Hebreeën 11 : 11 - 12.

Psalm 77 vers 3 en 4.
- Tekst: Jesaja 51 : 1 – 3.

- Verkondiging met als thema:
“HOOP IN VREEMDE TIJDEN !”.
- Opwekking 697.

GEBEDEN EN UITZENDING

Overmaken

- Dankgebed en voorbeden + “Onze Vader”.
- Collectemogelijkheden 1e coll. diaconie: Uganda.
2e coll. kerk.

-

Omschrijving:

Collecte 1 november 2020

e

-

NL 02 ABNA 048 3200 689

3 coll. eigen jeugdwerk.

iDeal (Tikkie)

cgkdeopenhof.nl/geven

- Opwekking 746.
- Uitzending en Zegen

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

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

OPWEKKING 775
Er is een plek waar liefde heerst
En nooit vergaat;
Waar mijn God vergeving geeft
En ons aanvaardt.
Genade als een waterval
Stroomt van Gods troon
En wast ons schoon.
Bij het kruis, bij het kruis
Geef ik alles aan U,
Vol ontzag voor U,
Vol ontzag voor U.
Hier kleurt liefde rood,
Wast mij wit als sneeuw
En ik leef door U!
En ik leef door U! (Jezus.)
Er is een plek waar zonde sterft
En schande wijkt;
Waar mijn hart vergeving vindt
En vrede.
Genade als een waterval
Stroomt van Gods troon
En wast ons schoon.
Bij het kruis, bij het kruis
Geef ik alles aan U,
Vol ontzag voor U,
Vol ontzag voor U.
Hier kleurt liefde rood,
Wast mij wit als sneeuw
En ik leef door U!
En ik leef door U! (Jezus.)

Zie ik de hemel
het werk van uw hand
zon, maan en sterren
door U daar geplant
de hele aarde
en alles wat leeft
het is echt ongelofelijk
dat u dit aan ons geeft
Heer, onze Heer…
Wie ben ik Heer
dat U zelfs aan mij denkt
en mij uw aandacht
en liefde steeds schenkt
U geeft mij alles
ik kom niets tekort
en daarom dank ik U steeds weer
U bent de grootste God
Heer, onze Heer… (2x)

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.
Zo wandel ik
heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn
vertroost U mij.
En ik vertrouw
op wat U belooft,
uw woord staat vast
voor eeuwig.
Jezus, ik geloof in U. )
Jezus, ik vertrouw op U. )
En de reden dat ik leef, ) 2x
de reden dat ik zing... )
bent U alleen.
Ik aanbid U, )
ik aanbid u, Heer. ) 4x
Ik vertrouw U, )
ik vertrouw op U. ) 2x

Heilig is de grond
Waar ik hoop hervond.
Hier kniel ik neer.
Hier kniel ik neer.
Armen…

Jezus, ik geloof in U. )
Jezus, ik vertrouw op U. )
En de reden dat ik leef, ) 2x
de reden dat ik zing... )
bent U alleen.

PSALM 77

OPWEKKING 746
De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen
Op alle wegen die je zult gaan

3.

Want Hij, de grote Koning,
Heeft de wereld in zijn hand.
KINDERLIED
Heer, onze Heer
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde
Heer, onze Heer
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde (2x)

OPWEKKING 697
Al wat ik ben,
leg ik in uw hand,
ik geef mijzelf volledig.
Mijn leven rust
in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig.

4

Zou de Heer zijn volk verstoten?
Heeft de toorn zijn hart gesloten?
Is zijn gunst voorgoed voorbij?
Blijft niet wat Hij eenmaal zei?
Kan God zijn gena vergeten?
Heb ik steeds vergeefs geweten,
dat des Allerhoogsten kracht
stand houdt tot het laatst geslacht?
God, op wat Gij eens verrichtte,
wil ik mijn betrouwen stichten.
Wat Gij eens gedaan hebt is
steeds in mijn gedachtenis.
Heel de wereld zag uw sterkte,
zag de wond'ren die Gij werkte,
toen Gij, groot in heiligheid,
Jakobs volk hebt uitgeleid.

Wanneer het meevalt, of soms ook tegen
Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan
Hij is als een schaduw, die met je meegaat
Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw
Ontvang nu de vrede en de genade,
van God onze Vader, zo zegent Hij jou

