
 
Kerkdienst: 09.30 uur.                           *zondag 8 november 2020*                                          te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. C.N. van Dis, Nieuwegein. 

Pianist: Marcel Liefting 
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 797.(staande). 

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

- Kindermoment. 

 - Kinderlied: ”Dank U wel voor de sterren en de maan”. 

 

LUISTEREN NAAR GOD  

- Woorden voor onderweg. 

 - Opwekking 124. 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Bijbellezing: Romeinen 5 : 1 – 11. 

 - Psalm Project 51. 

- Tekst: Romeinen 5 : 5. 

- Verkondiging  met als thema: 

“HOOP DIE LEVEN DOET.” 

- Opwekking 71. 

 

DANK EN GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed, voorbede en “Het Onze Vader”. 

- Collectemogelijkheden: 1e coll. diaconie: NEM. 

-                  2e coll. kerk. 

-                       3e coll. eigen Jeugdwerk. 

- Opwekking 665. 

- Uitzending en Zegen. 

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

Overmaken 

NL 02 ABNA 048 3200 689  

Omschrijving: 
Collecte 8 november 2020 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



 
 
 
OPWEKKING 797  
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich 
thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de 
Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons 
geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en 
aanvaardt. 
     Refrein: 

Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons 
geeft. 

 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het 
geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
     (Refrein)  
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde. 
     (Refrein) 
 
DANK U WEL 
Dank U wel voor de sterren en de maan  
dank u wel voor het groeien van het graan  
dank u wel voor de dieren in de wei  
dank u wel dat U steeds weer  
zorgt voor mij 
 
Dank U wel voor de bloemen in het gras  
dank u wel voor de vissen in de plas  
dank u wel voor de bossen en de hei  
dank u wel dat U steeds weer  
zorgt voor mij 
 
Dank U wel voor de wolken en de wind  
dank u wel voor elk mens, voor ieder kind  
dank u wel want U bent zo heel dichtbij  
dank u wel dat U steeds weer  
zorgt voor mij 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OPWEKKING 124 
1. 
Ik bouw op U, mijn schild en mijn 
verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht, gerust in uw 
bescherming.) 
Ik bouw op U en ga in uwe naam.   )2x 
2. 
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer moet ik uw kracht 
verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. ) 
Ik bouw op U en ga in uwe naam.   )2x 
3. 
Ik bouw op U, mijn schild en mijn 
verlosser. 
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan ) 
in rust met U die mij hebt voortgeleid.)2x 
 
PSALM PROJECT 51 
Was mij witter dan sneeuw, was mij 
schoon van mijn schuld. 
Zie mijn offer Heer, mijn berouw. 
Wees mij genadig o God, heb met mij toch 
geduld. 
Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw. 
 
Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t 
licht 
Laat mij weer leven voor uw aangezicht. 
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein 
voor U staan 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan 
 
Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk 
door uw Geest. 
Schep een zuiver hart diep in mij. 
Laat mij dicht bij U zijn. 
U  alleen, Heer, geneest. 
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. 
 
Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t 
licht 
Laat mij weer leven voor uw aangezicht. 
Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t 
licht 
Laat mij weer leven voor uw aangezicht. 
 
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein 
voor U staan 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan 
 
Laat mij weer juichen,  
Laat mij weer dansen  
Laat mij weer leven 
Laat mij weer juichen,  weer dansen, weer 
leven. 
 
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein 
voor U staan 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OPWEKKING 071 
refrein: 

Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 

1 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor Zijn Troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
refrein: 
2 
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan.  
Heffen wij dit loflied aan: 
refrein: 

Jezus komt in heerlijkheid, 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

 
OPWEKKING 665  
Ooit komt er een dag 
dat de hemel openbreekt 
en de doden zullen opstaan. 
Ooit komt er een dag 
dat U terug komt op een wolk 
en dat U kijkt met ogen,  
stralend als de zon 
 
Ooit zal het zo zijn 
dat we leven in een stad 
waar geen pijn en geen verdriet is 
Ooit zal het zo zijn 
als we komen in die stad 
dat de Vader onze tranen wist. 
refrein: 
   Tot aan die dag 
   wil ik weten wie U bent, 
   wil ik leven dicht bij U 
   en mij geven in aanbidding. 
   Tot aan die dag  
   wil ik horen wat U zegt 
   en Uw woorden tot mij nemen 
   als een kostbaar geschenk. 
   Tot aan die dag! 
 
Ooit zal het zo zijn 
dat we leven in een stad 
waar geen pijn en geen verdriet is 
Ooit zal het zo zijn 
als we komen in die stad 
dat de Vader onze tranen wist. 
refrein: 
 
Ik verlang zo naar de dag 
dat ik neerkniel aan Uw voeten 
en ik U mag herkennen aan Uw stem. 
Als we samen hand in hand 
het hemelsparadijs betreden, 
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent. 
refrein: 
 
Tot aan die dag! (2x) 
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