
 
Kerkdienst: 18.30 uur.                                  *zondag 18 oktober 2020*                                       te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. T.C. Verhoef, Nijkerk. 

Pianist: Sjaak Prins. 
internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl 
*********************************************************************************************************************** 
Na binnenkomst van de predikant / kerkenraad blijft de gemeente zitten. 

 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom – Mededelingen. 

- We luisteren naar Psalm 27 vers 1 en 7.(staande). 

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

 

LUISTEREN NAAR GOD  

- Ter inleiding op het gebed luisteren we naar: “Wees stil voor het aangezicht van God”.(piano) 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Bijbellezing: Mattheüs 18 : 21 – 35. 

 - We luisteren naar Opwekking 350. 

- Verkondiging. 

- We luisteren naar Opwekking 705. 

 

DANK EN GEBED EN UITZENDING 

- Geloofsbelijdenis. 

 - We luisteren naar Opwekking 354. 

- Dankgebed. 

- Collectemogelijkheden: 1e coll. diaconie: Masibambisane.  

-                       2e coll. kerk. 

-                               3e coll. eigen jeugdwerk. 

- We luisteren naar Psalm 149  vers 1, 2 en 3. 

- Uitzending en Zegen. 

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

Overmaken 
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PSALM 27  
1 
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en 
Here! 
Waar is het duister dat mij onheil 
baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij 
deren, 
in zijn bescherming ben ik wel 
bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij 
verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en 
overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
7. 
O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten 
mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet 
geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem 
zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede 
moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den Heer, die u in zwakheid 
schraagt, 
wacht op den Heer en houd u 
onversaagd.  
 
OPWEKKING 350 
1 
Vader, vol van vrees en schaamte, 
buigen wij voor U. 
Heel uw werk, door ons vertreden, 
klaagt ons, mensheid aan bij U. 
2 
Heer ontferm U over ons, 
die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
neem ons in uw liefde aan. 
3 
Vader, in dit uur der waarheid, 
keren w'ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons, 
maak ons hart en leven nieuw. 
4 
Vul ons met uw heil'ge Geest, 
geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aanschouwen, 
dat wij uw naam verhogen Heer.(2x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OPWEKKING 705 
1 
Toon Mijn liefde 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
Als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
Refrein: 
Toon Mijn liefde 
aan de ander 
dien de ander 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, 
wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
2 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
Refrein: 2x 
Toon Mijn liefde 
aan de ander 
dien de ander 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, 
wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
 
OPWEKKING 354 
Glorie aan God. (4x) 
1 
Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij 's het Lam dat regeert  
tot in de eeuwigheid. 
Zijn woord is macht,  
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden,  
wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon,  
eeuwig zijn kroon, 
overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis  
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
Glorie aan God. (4x) 
 
 
 
 
 

 
 
 
2 
Kondigt het aan  
door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard' wordt vervuld  
van zijn glorie! 
Satan, hij beeft,  
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij 's verslagen,  
het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis  
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
Glorie aan God. (4x) 
3 
Heersen met Hem  
op de troon en zijn stem 
spreekt van liefde,  
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij, alle tranen voorbij, 
eeuwig vreugde van God,  
lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis  
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
Glorie aan God. (4x) 
 
PSALM 149 
1 
Halleluja laat opgetogen 
Een nieuw gezang de Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
Zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
Uw Koning tegemoet. 
2 
Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
Met het aloude lied der vaadren 
De heilge reien naadren. 
En zo danst in het morgenlicht 
Heel Gods volk voor zijn aangezicht 
En slaat de harp en roert de trom 
In ’s Heren heiligdom. 
3 
De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
Het heil is nu op handen. 
Weest verheugd, die den Heer 
verbeidt, 
Nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
En roemt zijn grote kracht. 
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