
 
Kerkdienst: 9.30 uur.                                    *zondag  3 januari 2021*                                            te Scherpenzeel. 

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel. 
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 797.(staande). 

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

- Kinderlied: “Laat zo je licht maar schijnen”. 

 
LUISTEREN NAAR GOD  
- Woorden voor onderweg.                                

 - Psalm Project 86. 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Bijbellezing: Marcus 1 : 1 - 15. 

- Verkondiging met als thema: 

“HET (JAAR) IS BEGONNEN. 

           LEEF IN HET KONINKRIJK !”. 

  - NLB 912 vers 1 t/m 6. 

 
GEBEDEN EN UITZENDING 
- Dankgebed - voorbede. 

- Collectemogelijkheden: 1e coll. diaconie: Voor Verre Vrienden. 

-                                   2e coll. kerk. 

-                                   3e coll. eigen jeugdwerk. 

- Opwekking 248.(staande). 

- Uitzending en Zegen. 

 - Opwekking 602. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*********************************************************************************************************************** 
                                                           (Alle liederen staan afgedrukt) 

Overmaken 

NL 02 ABNA 048 3200 689  

Omschrijving: 
Collecte 3 januari 2021 

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) 
 
LAAT ZO JE LICHT MAAR 
SCHIJNEN 
Laat zo je licht maar schijnen 
Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen 
God is goed 
 
God is liefde, God is 
God is goed 
 
Laat zo je licht maar schijnen 
Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen 
God is goed 

 
PSALM PROJECT 86. 
Leer mij naar uw wil te hand'len, 
laat mij in uw waarheid wand'len. 
Voeg  mijn hele hart tezaam 
tot de vrees van uwe naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
‘k Hef mijn hele hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 
U bent groot en zo verheven, 
U doet wondren in ons leven. 
U bent God, ja  U alleen, 
Vol van goedheid om ons heen. 
Heer, U hebt mij aangenomen, 
mij weer in het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Heer, uw goedheid is zeer groot. 
  
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 
NLB 912 
(Kees Kraayenoord)  
Neem mijn leven, laat het Heer 
toegewijd zijn aan Uw eer 
Neem mijn uren en maak ze nu 
tot een stroom van lof voor U 
tot een stroom van lof voor U 
 
Neem mijn leven, neem mijn leven, 
neem mijn leven 
 
Neem mijn zilver en mijn goud 
Geef dat ik niets achterhoud 
Neem mijn kennis en verstand 
Neem mijn leven in Uw hand 
Neem mijn leven in Uw hand 
 
Neem mijn leven, neem mijn leven, 
neem mijn leven 
 
Neem mijn liefde daarmee, Heer 
Leg ik 't laatste voor U neer 
Neem mijzelf: ik wil voortaan 
Als Uw kind door t'leven gaan 
Als Uw kind door het leven gaan 
 
Neem mijn leven, neem mijn leven, 
Neem mijn leven, o Heer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPWEKKING 248 
God is getrouw, 
Zijn plannen falen niet. 
Hij kiest de Zijnen uit,  
Hij roept die allen. 
Die 't heden kent,  
de toekomst overziet, 
laat van Zijn Woorden  
geen ter aarde vallen. 
En 't werk der eeuwen, 
dat Zijn Geest omspant, 
volvoert Zijn hand. 
 
De Heer regeert! 
Zijn Koninkrijk staat vast. 
Zijn heerschappij omvat  
de loop der tijden. 
Een sterke hand, 
die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard 
des Geestes strijden. 
En d'adem Zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
 
De Heil'ge Geest, 
die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk  
Zijn heilsgeheimen weten. 
Hij, Die haar leidt 
en in de waarheid stelt, 
heeft Zijn bestek 
met wijsheid uitgemeten! 
Hij trekt met heel Zijn kerk  
van land tot land, 
als Gods gezant. 
 
OPWEKKING 602 
1.  
Vrede van God, de vrede van God 
de vrede van God zij met jou. 
Refrein:  
     Vrede van Hem, vrede van God, 
     de vrede van God zij met jou. 
2. 
In Jezus’ naam, in Jezus’ naam, 
in Jezus’ naam geef ik jou 
Refrein:  
3. 
Heilige Geest, de Heilige Geest, 
de Heilige Geest zij met jou. 
Refrein:  
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