
 
Kerkdienst: 09.30 uur.                             *zondag 27 december 2020*                                       te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. M. Hogenbirk, Bennekom. 

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

 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 
- Welkom – Mededelingen. 

- Opwekking 589.(staande). 

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

- Kindermoment. 
- Kinderlied: “Ik ken een heel leuk liedje…”. 

 
LUISTEREN NAAR GOD  
- Gebed om Woord en Geest. 

- Bijbellezing: Mattheüs 1 : 18 – 25. 

- Tekst Mattheüs 1 : 19. 

- Verkondiging met als thema: 

“WAT MOET JE, WAT MOET IK ERMEE !?” 

- Liedboek 126 vers 1, 2 en 3. 

 
GEBEDEN EN UITZENDING 
- Dankgebed en voorbede en het “Onze Vader”. 

- Inzameling: 1e coll. diaconie: Uganda.  

-                2e coll. kerk. 

-                3e coll. eigen jeugdwerk. 

 - Opwekking 595. 

- Uitzending en Zegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*********************************************************************************************************************** 
                                                                  (Alle liederen staan afgedrukt) 

Overmaken 

NL 02 ABNA 048 3200 689  

Omschrijving: 
Collecte 27 december 2020 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



OPWEKKING 589  
Ik wil juichen voor U , mijn Heer, 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U, Heer, 
mijn hart is vol ontzag. 
 
Ik erken: U, Heer, bent God 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U 
wat ik denk of voel. 
refrein: 
En ik ga door de poorten met een 
loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
‘k hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs uw naam, 
God van de eeuwigheid. 
 
Ik wil juichen voor U … 
Ik erken: U, Heer, bent God … 
 
Want de Heer is goed. 
Zijn goedertierenheid 
is tot in eeuwigheid, amen! 
Ja, de Heer is goed, 
zijn liefde en zijn trouw 
zijn tot in eeuwigheid, amen! 
refrein: 
 
(laatste keer:) 
Ik prijs uw naam,  )3x 
God van de eeuwigheid. )3x 
 
IK KEN EEN HEEL LEUK LIEDJE 
Ik ken een heel leuk liedje 
En het maakt me blij. 
Het is vaak op de radio 
En het past heel goed bij mij. 
 
Het liedje blijft zo hangen. 
'T Is een leuke melodie, 
Maar het gaat ook ergens over, 
Nee, vervelen doet het niet. 
 
Het gaat van: "Oeh, oeh, oeh" 
Dit liedje maakt me happy en, echt, 
Het voelt zo goed. 
Het maakt mij altijd vrolijk 
En geeft mij weer nieuwe moed. 
En zit ik er doorheen, 
Dan zet ik mijn speakers aan. 
Dan luister ik dit liedje 
En kan ik er tegenaan. 
 
Want God zegt over jou over mij, 
Iets bijzonder en dat maakt mij blij, 
Hij zegt: 
"Groter dan een berg, zo hoog, 
Mooier dan de regenboog, 
Dieper dan de oceaan, 
Is hoeveel Ik van je hou. 
Maak je dus geen zorgen meer. 
Elke dag ben Ik er weer." 
 
 
 

 
Dit allerleukste liedje is er voor 
iedereen. 
Ja, het geldt dus ook voor jou: 
'Je bent niet meer alleen'. 
Luister naar dit liedje bij alles wat je 
doet. 
Herinner je dan telkens weer: 
'Hij maakt alles goed'. 
 
Want God zegt over jou over mij, 
Iets bijzonder en dat maakt mij blij, 
Hij zegt: 
"Groter dan een berg, zo hoog, 
Mooier dan de regenboog, 
Dieper dan de oceaan, 
Is hoeveel Ik van je hou. 
Maak je dus geen zorgen meer. 
Elke dag ben Ik er weer. 
Als je eens wist hoeveel Ik van je hou." 
 
"Groter dan een berg, zo hoog, 
Mooier dan de regenboog, 
Dieper dan de oceaan, 
Is hoeveel Ik van je hou. 
Maak je dus geen zorgen meer. 
Elke dag ben Ik er weer. 
Als je eens wist hoeveel Ik van je hou." 
 
GEZANG 126 
1  
Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
2 
Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan;  
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 
3 
Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPWEKKING 595 
1 
Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt, 
dat ik U wil kennen Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 
refrein: 
     Voor U wil mij buigen, 
     U wil ik aanbidden, 
     U wil ik erkennen als mijn Heer. 
     Want U alleen bent waardig, 
     heilig en rechtvaardig, 
     U bent zo geweldig goed voor mij. 
2 
Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind 
naar de wereld gekomen, 
legde uw heerlijkheid af. 
refrein: 
 
En nooit besef ik hoe U leed,    ) 
de pijn die al mijn zonde deed. ) 2x 
refrein: 
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