
 
Kerkdienst: 09.30 uur.                               *zondag 18 oktober 2020*                                           te Scherpenzeel. 

 
Predkant: ds. G.M. Bijkerk, Moordrecht. 
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 174.(staande). 

- Stil Gebed, Onze hulp en groet.(hierna zitten). 

- Kindermoment. 

 - Kinderlied: “God heeft een plan met je leven.” 

 

LUISTEREN NAAR GOD  

- Woorden voor onderweg. 
 - Psalm Project 119. 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Bijbellezing: 1 Petrus 3 : 8 - 18. 

 - Opwekking 727. 

- Verkondiging met als thema: 

“GEROEPEN TOT VERANTWOORDING”. 

 - Opwekking 732. 

 

GEBEDEN EN UITZENDING 

- Dankgebed, voorbede en Het “Onze Vader”. 

- Collectemogelijkheden: 1e coll. diaconie: Masibambisane. 

-    2e coll. kerk. 

-    3e coll. eigen jeugdwerk. 

 - Lied: “Een toekomst vol hoop”.(Sela). (staande). 

- Uitzending en Zegen 

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

Overmaken 
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OPWEKKING 174 

Refrein: 
Juicht, want Jezus is Heer, 
kinderen Sions, verblijdt u ter ere 
van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Koning, die mensen 
het leven weer geeft. 
1 
Liefde bedekt zijn schepping, 
de bloemen, de vogels, het gras. 
Zou Hij dan jou vergeten, 
Jezus, die blinden genas, verrees. 
Refrein: Juicht enz.. 
2: 
Wees als een boom die vruchtdraagt, 
ieder seizoen op zijn tijd. 
Drink van het levend water, 
Jezus, de bron voor altijd, verrees. 
Refrein: Juicht enz.. 
 
GOD HEEFT EEN PLAN  
God heeft een plan met je leven, 
je bent hier met een doel. 
Geloof het diep van binnen, 
't is meer dan een gevoel. 
 
Hij doet meer dan je kan bidden, 
Hij is groter dan je denkt. 
Ik weet dat Hij je helpt, 
ik weet dat Hij je kent. 
 
Dus stap uit je boot, 
durf op water te lopen. 
Vraag God om hulp 
en de hemel gaat open. 
Wees maar niet bang, 
Hij is altijd bij jou. 
In de storm, in de strijd, 
in een moeilijke tijd: 
God is trouw. 
 
Halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja. 
(2x) 
 
PSALM PROJECT 119 
Gelukkig zijn, die eerlijk van gemoed 
en zonder schijn, de wet van God 
betrachten, 
die Hij op ’t spoor van Godsvrucht 
wand’len doet. 
Gelukkig die, bij dagen en bij nachten, 
Uw wil gedenkt en U als ‘t hoogste 
goed, 
van harte zoekt, met ingespannen 
krachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Geef leven aan mijn ziel, dan looft 
mijn mond, 
Uw trouwe hulp, leidt mij in rechte 
sporen, 
zoals een schaap ,heb ik gedwaald in 
’t rond. 
Dat onbedacht, Zijn herder heeft 
verloren, 
Heer zoek Uw knecht, ook als ik Uw 
wet schond, 
want ik volhard, om naar Uw wil te 
horen. 
 
Met heel mijn hart, met al mijn kracht, 
wil ik, Heer, U zoeken. 
Met heel mijn hart, met al mijn kracht, 
wil ik, Heer, U zoeken. 
 
Gelukkig die bij dagen, bij nachten, 
Uw wil gedenkt en U als ’t hoogste 
goed, 
van harte zoekt, met ingespannen 
krachten. 
 
OPWEKKING 727 
Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik 
veilig. 
Ik heb het U gezegd, en blijf het 
zeggen: 
Ik heb U nodig, Heer, 
de rest is overbodig. 
 
De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd 
bochten, 
maar dat zal ik nooit doen 
en zelfs hun naam niet noemen. 
 
Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn 
beker. 
U hebt iets moois bedacht 
en straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
en ik kom goed terecht, 
want dat hebt U gezegd. 
 
Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik 
veilig. 
Ik heb het U gezegd, en blijf het 
zeggen: 
Ik heb U nodig, Heer, 
de rest is overbodig. 
 
De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd 
bochten, 
maar dat zal ik nooit doen 
en zelfs hun naam niet noemen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De hele nacht lig ik aan God te 
denken. 
Ik voel dat Hij er is, 
zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij en zeker van mijn 
redding. 
Ik leef, ik leef naast God, 
ik val niet uit zijn hand. 
 
Want U zult mij niet zomaar laten 
sterven. 
Ik hoef niet naar het graf, 
want U laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik het moet 
zoeken. 
Heel dicht bij U, mijn God, 
zal ik gelukkig zijn. 
 
OPWEKKING 732 
Wat een wonder dat ik 
Meewerken mag in uw koninkrijk, 
Dat ik meewerken mag 
En ik U van dienst kan zijn. 
 
Met eigen handen 
Zal ik werken aan uw recht. 
Ik dank U Heer 
En doe graag wat U mij zegt. 
 
Wij mogen bidden voor wie ziek is, 
Koken voor wie honger heeft, 
Steunen wie de kracht mist, 
Troosten wie gevangen leeft. 
Jezus deed het ons voor: 
De Vader geeft, wij geven door. 
 
Wij mogen… 
 
EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons 
beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
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