
 
Kerkdienst: 9.30 uur.                               *zondag 6 december 2020*                                             te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. Bert v an de Bovekamp, Scherpenzeel. 

Pianist: Sjaak Prins. 
m.m.v.     het Combo. 

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

 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 
- Welkom en mededelingen. 

- De 2e Adventskaars wordt aangestoken door: Romée Kelder. 
- We luisteren naar Psalm Project 121.(staande). 

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

 
LUISTEREN NAAR GOD                    

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest.                                      

- Bijbellezing: Genesis 1 : 1 – 5 en 14 – 19. 

- Verkondiging met als thema:                                   

     “GOD SCHEPT HET LICHT!”                                

- We luisteren naar NLB 444 vers 1, 2, 3, 4 en 5.                                                                                

                                                                                                                          

VIERING VAN DE HEILIGE DOOP                                  

- De betekenis van de Doop.                                                                        In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan  

 - Lied: “Oceans”                                                                             Frans Maarten Hendrik van de Lagemaat (Fedde)    

 (tijdens het lied worden de kinderen binnengebracht.)                                                       geboren op 4 augustus 2020                                          

- Doopgebed.       zoon van Frans van de Legemaat en Mariëlle van de Legemaat-Inkenhaag            

- Doopvragen en doopbelofte.                                                                                   broertje van Damian en Elize. 

 - Kinderlied: Kinderopwekking 185.      Femke Sophie Fetsje (Femke) en Joël Mason Ysbrand (Joël) van der Veer.                                     

- De kinderen worden gedoopt.                                            geboren op 29 januari 2020                  

- We luisteren naar opwekking 740.                      dochter en zoon van Arjen van der Veer en Marieke Grouwstra 

- Vraag aan de gemeente.(hirna zitten).                                                                   Nyka Theodora Allice (Nyka) van den Bos               

         (daarna gaan de kinderen naar hun plaats).               geboren op 21 april 2020 

- Overhandiging van de doopkaarten.                       dochter van Mark van den Bos en Dorene van den Bos-van der Stoep 

                                                                        zusje van Ike. 

DANK EN GEBED EN UITZENDING 
- Gebeden – Stil gebed – Het Onze Vader.   
- Collectemogelijkheden: 1e coll. diaconie: S.G.J.  

-                                   2e coll. kerk. 

-                                   3e coll. eigen jeugdwerk. 

- We luisteren naar: “Mag ik jou tot zegen zijn”.(Sela).  

- Uitzending en Zegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Overmaken 

NL 02 ABNA 048 3200 689  

Omschrijving: 
Collecte 6 december 2020 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



 
PSALM 121 (Psalm Project) 
Ik sla mijn ogen op en zie, 
de hoge bergen aan. 
Ik sla mijn ogen op en zie, 
de hoge bergen aan. 
Waar komt mijn hulp vandaan,  
waar komt mijn hulp vandaan? 
 
Mijn wank’le voeten zet Hij vast,  
als ik geen uitkomst zie. 
Mijn wank’le voeten zet Hij vast,  
als ik geen uitkomst zie. 
Waar komt mijn hulp vandaan,  
waar komt mijn hulp vandaan? 
Waar komt mijn hulp vandaan,  
waar komt mijn hulp vandaan? 
 
Mijn hulp is van de Here, 
die alles heeft geschapen. 
Mijn hulp is van de Here,  
die alles heeft geschapen. 
Mijn hulp is van de Here,  
die alles heeft geschapen. 
Mijn hulp is van de Here, 
die alles heeft geschapen,  
die alles heeft geschapen,  
die alles heeft geschapen. 
 
De Heer ziet heel je leven aan,  
iedere dag en nacht. 
De Heer ziet heel je leven aan,  
iedere dag en nacht. 
Houdt Hij voor jou de wacht,  
houdt Hij voor jou de wacht. 
 
Waar komt mijn hulp vandaan,  
mijn hulp is van de Heer. 
Waar komt mijn hulp vandaan,  
mijn hulp is van de Heer. 
Waar komt mijn hulp vandaan,  
mijn hulp is van de Heer. 
 
Waar komt mijn hulp vandaan,  
mijn hulp is van de Heer. 
Waar komt mijn hulp vandaan,  
mijn hulp is van de Heer. 
 
LIED 444 
1  
Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
2 
De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
3 
Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten 
begroeten 't morgenrood. 
4 
De zonne, voor wier stralen 
het nachtlijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, 't eeuwig licht! 
5 
Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

 
OCEANS 
You call me out upon the waters 
The great unknown where feet may fail 
And there I find You in the mystery 
In oceans deep 
My faith will stand 
 
And I will call upon Your name 
And keep my eyes above the waves 
When oceans rise, my soul will rest  
in Your embrace 
For I am Yours and You are mine 
 
Your grace abounds in deepest waters 
Your sovereign hand 
Will be my guide 
Where feet may fail and fear surrounds 
me 
You've never failed and You won't start 
now 
 
So I will call upon Your name 
And keep my eyes above the waves 
When oceans rise, my soul will rest  
in Your embrace 
For I am Yours and You are mine 
 
Spirit lead me where my trust is 
without borders 
Let me walk upon the waters 
Wherever You would call me 
Take me deeper  
than my feet could ever wander 
And my faith will be made… 
 
DE HERE ZEGENT JOU 
1 
De Here zegent jou 
En Hij beschermt jou, 
Hij schijnt zijn licht 
Over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn 
En heel dicht bij je zijn, 
Hij zal zijn vrede aan je geven. 
2 
De Here zegent u 
En Hij beschermt u, 
Hij schijnt zijn licht 
Over uw leven. 
Hij zal genadig zijn 
En heel dicht bij u zijn, 
Hij zal zijn vrede aan u geven. (2x). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPWEKKING 740 
Ik bid dat God jou zegent, 
jij lieve, kleine schat. 
en dat Hij jou zal geven 
de wensen van je hart. 
 
Ik bid dat God jou zegent, 
jij lieve, kleine schat; 
en dat het ver zal rijken, 
tot in jouw nageslacht. 
 
Want Hij is de Almachtige, 
de Schepper van ´t heelal. 
Hij maakte alles prachtig 
en jou bovenal. 
 
(tussenspel) 
 
Want Hij is de Almachtige, 
de Schepper van ´t heelal. 
Hij maakte alles prachtig 
en jou bovenal. 
 
Ik bid dat God jou zegent, 
dat door jouw leven heen 
je steeds weer zult ervaren: 
´God laat me niet alleen´. 
 
MAG IK JOU TOT ZEGEN ZIJN  
          (SELA) 
Mag ik jou tot zegen zijn, 
naast je lopen op de reis?  
Samen achter Jezus aan,       
gaan waar Hij ons wijst.     
Laat ons delen in zijn liefde,  
voor elkaar de minste zijn.   
Met elkaar het leven vieren, 
uitzien naar het koninkrijk.  
  
Mag ik jou tot zegen zijn, 
jou aanvaarden zoals Hij?     
Zoeken naar verbondenheid,  
dwars door alle strijd.  
Laat ons wijze woorden spreken, 
zwijgen als dat nodig is.  
Met elkaar een voorbeeld geven, 
leven als getuigenis.  
  
Laten wij tot zegen zijn  
voor de mensen om ons heen.  
Vol van liefde zoals Hij, 
open en gastvrij.  
Laat ons delen, laat ons geven,  
geven wat de ander mist.  
Elke stap is vol van leven, 
omdat Jezus bij ons is.  
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