
  
Kerkdienst: 09.30 uur.                                 *zondag 15 november 2020*                                       te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel 

m.m.v. het Combo o.l.v. Gydo van de Lagemaat. 
internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl 
*********************************************************************************************************************** 
Na binnenkomst van de predikant / kerkenraad blijft de gemeente zitten. 

 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 
- Welkom – Mededelingen. 

- Opwekking 671.(staande). 

- Persoonlijk gebed, “Onze hulp” en groet.(hierna zitten). 
- Kinderlied: “Samen…”. 

 
LUISTEREN NAAR GOD 
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 
- Bijbellezing: Psalm 32. 
- Verkondiging met als thema: 

  “SCHULD BELIJDEN: EEN HELE OPLUCHTING …” 
 - Psalm Project 130. 

 
VIERING HEILIG AVONDMAAL 
  - Inleiding. 

- We belijden ons geloof. (staande, hierna gaan we zitten). 
- Gebed. 

- Psalm Project 32. 

  - Verheft de harten. 

  - Uitnodiging voor de maaltijd. 
  - Brood en Wijn. 
  - Lofprijzing. 
   - Opwekking 493. 
 
DANK EN GEBED EN UITZENDING 
- Dankgebed - gebeden. 

- Collectemogelijkheden: 1e coll. diaconie: St. Gave. 

              2e coll. kerk. 

                       3e coll. eigen jeugdwerk. 

- Opwekking 58. 

- Uitzending en Zegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

********************************************************************************************************************** 
Uitnodiging viering Heilig Avondmaal  –                 Gasten, die voor de eerste keer het H.A. willen meevieren, zijn hiervoor van harte uitgenodigd.  

                                Wel vragen wij u dit even kenbaar te maken in de kerkenraadkamer.            Bij voorbaat dank! 

Overmaken 

NL 02 ABNA 048 3200 689  

Omschrijving: 
Collecte 15 november 2020 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



OPWEKKING 671 
1 
U schiep zon en maan en 
sterrenpracht, 
Vader, U bent het geheim van het 
leven; 
alles toont uw macht. 
2 
U bent alles wat mijn hart verlangt, 
U bezielt mij, Heer,  
U houdt heel mijn leven 
veilig in uw sterke hand. 
refrein: 2x 
  Lof, aanbidding, alle dank in mij  
  stroomt over uit mijn hart;  
  U maakt mij blij.  
  Van uw liefde zal ik blijven zingen; 
  ik prijs uw naam.  
3 
U geeft regen, zon en overvloed, 
Vader, U bent het geheim van het 
leven  
dat U bloeien doet. 
4 
U doorgrondt mij en U houdt van mij, 
wat een wonder, Heer, U bent  
heilig, hoogverheven, 
maar ook heel dichtbij. 
(refrein) 2x 
 
Heilig is de Heer almachtig.  
Waardig, waardig is zijn naam.  
Heilig is de Heer almachtig.  
Waardig, waardig is zijn naam.  
(refrein) 2x 
 
SAMEN 
Kijk daar, een metselaar 
Hij bouwt een huis van steen 
Alle stenen netjes naast elkaar 
Een huis voor iedereen 
Eén voor één, steen voor steen 
Muren, deuren en ramen 
Eén voor één, steen voor steen 
Niet alleen, maar 
Samen vormen zij een huis 
Samen, muren, deuren en ramen 
Samen vormen zij een huis 
Samen 
 
De Heer bouwt ook Zijn huis 
Daar zijn wij de stenen van 
ieder heeft z'n plekje in dat huis 
Dat God er wonen kan 
Eén voor één, steen voor steen 
Muren, deuren en ramen 
Eén voor één, steen voor steen 
Niet alleen, maar 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen, zoveel verschillende namen 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen, zoveel verschillende namen 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen 
Amen 

PSALM PROJECT 130 
Uit diepten van ellende  
roep ik met mond en hart  
tot U die heil kunt zenden, 
o Heer aanschouw mijn smart. 
Heer luister naar mijn smeken , 
mijnt klachten, mijn gebed,  
zie mij en mijn gebreken. 
Red mij o Here, red. 
 
Hoor mij vergeef mij 
Red mij Heer, O Here red. 
Hoor mij verlos mij red mij  
Heer op mijn gebed. 
Ik blifj de Heer verwachten  
op God de Heer die hoort. 
Ik hoop in al mijn klachten  
op zijn verlossend woord. 
 
Mijn ziel vol angst en zorgen  
wacht sterker op de Heer  
dan wachters op de morgen. 
De morgen ach wanneer. 
Hoor mij, vergeef mij,          )  
red mij heer, o Here red.     ) 
Hoor mij, verlos mij, red mij ) 
Heer op mijn gebed.            )2x 
 
PSALM PROJECT 32 
Zo liefdevol, Heer, rust op mij uw oog. 
U leidt mij uit de diepte weer omhoog. 
Mijn schuld en ontrouw hebt U 
weggedaan. 
Als nieuwgeboren ziet U mij nu aan. 
U zult mij voortaan door uw trouw 
bewaken. 
U zult mijn leven vol van vreugde 
maken. 
Zo zal uw weg mij wijzen waar te gaan. 
U gaat mij voor, u maakt voor mij ruim 
baan. 
 
Zolang ik zweeg verdorde mijn bestaan. 
Ik was bezwaard, zo greep de schuld 
mij aan. 
Zwaar woog uw hand op mij, Heer, dag 
en nacht. 
In zelfbeklag verdween mijn 
levenskracht. 
Mijn ontrouw, Heer, heb ik aan U 
beleden 
U die vergeeft, tot u heb ik gebeden. 
Ben ik omringd door storm en 
watervloed: 
Op u vertrouw ik, Heer, U die mij hoedt. 
 
U zult mij voortaan door uw trouw 
bewaken. 
U zult mijn leven vol van vreugde 
maken. 
Zo zal uw weg mij wijzen waar te gaan. 
U gaat mij voor, u maakt voor mij ruim 
baan. 
 
 
 
 

OPWEKKING 493 
Jezus, wat een heerlijke naam 
Mensenzoon, Zoon van God,  
Lam op de troon.  
Blijdschap en vrede, genade en 
hoop,  
al mijn schuld is weggedaan;  
Jezus, wat een heerlijke naam.  
 
Jezus, wat een heerlijke naam;  
zekerheid, sterke rots, troost als ik 
lijd.  
Vrijheid, geborgenheid, leven en 
kracht,  
waarheid die mij sterk doet staan;  
Jezus, wat een heerlijke naam.  
 
Jezus, wat een heerlijke naam;  
heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht,  
held in de strijd.  
Vergeving en reiniging, warmte en 
licht,  
liefde die mij op doet staan;  
Jezus, wat een heerlijke naam.  
Vergeving en reiniging, warmte en 
licht,  
liefde die mij op doet staan;  
Jezus, wat een heerlijke naam.  
 
Jezus, wat een heerlijke naam.  
 
OPWEKKING 058 
1 
Vrede zij U, vrede zij u,       ) 
gelijk Mij de Vader zond,    ) 
zend Ik ook u.           ) 2x 
2 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij, ) 
Mijn Woord moet in u zijn,      ) 
dat maakt u vrij.               ) 2x 
3 
Ontvangt mijn Geest, Heilige 
Geest.) 
Hij zal u leiden,                         ) 
weest niet bevreesd.                         
) 2x 
4 
Vrede zij u, vrede zij u,   ) 
gelijk Mij de Vader zond,) 
zend ik ook u.       ) 2x 
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