
 
Kerkdienst: 19.00 uur.                          *donderdag 31 december 2020 *                                       te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel. 

Combo o.l.v. Cynthia van de Bovekamp 
internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl 
*********************************************************************************************************************** 
Na binnenkomst van de predikant / kerkenraad blijft de gemeente zitten. 

 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 
- Welkom – Mededelingen. 

- Opwekking 539.(staande). 

- Persoonlijk gebed, “Onze hulp” en groet.(hierna zitten).          

 - Opwekking 617. 

 
LUISTEREN NAAR GOD  
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Bijbellezing: Prediker 3 : 1 – 15. 

- Tekst: Prediker 3 : 11.                                                                       

- Verkondiging met als thema: 

          “GODS’ PLANNING” 
- Psalm Project 27. 

 
DANK EN GEBED 
- Dankgebed - gebeden. 

- Inzameling: 1e coll. diaconie: Evangelische Hogeschool.  

-                2e coll. kerk. 

-                3e coll. eigen jeugdwerk. 

         - Opwekking 411. 

 
GA DAN HEEN 
- Geloofsbelijdenis. 

         - Opwekking 627. 

- Uitzending en Zegen. 

  - NLB 416. 

1 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen, 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
2 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
3 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
4 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
In zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 

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

Overmaken 

NL 02 ABNA 048 3200 689  

Omschrijving: 
Collecte 31 december 2020 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



OPWEKKING 539 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart. 
kom. 
 
Eens zal elke tong U belijden als Heer, 
buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan Hem beloofd 
die nu in U gelooft. 
 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
enz. 
 
OPWEKKING 617 
Een machtig maker 
Formeerde mij hart. 
Hij nam voor de tijd begon 
Mijn leven in zijn hand. 
 
Hij kent mijn naam, 
Hij weet zelfs wat ik denk. 
Hij ziet mijn stil verdriet 
En hoort mij als ik roep. 
 
Ik heb een Vader, 
Hij noemt mij zijn kind. 
Hij laat mij nooit alleen, 
Waarheen ik ook zal gaan. 
 
Hij kent mijn naam, 
Hij weet zelfs wat ik denk. 
Hij ziet mijn stil verdriet 
En hoort mij als ik roep. 
 
Hij kent je naam, 
Hij weet zelfs wat je denkt 
Hij ziet jouw stil verdriet 
En luistert als je roept, 
En luistert als je roept. 
 
PSALM PROJECT 27  
God is mijn licht, mijn heil wie zou ik vrezen  
Ik steun op hem verlaat mij op de Heer 
veilig bij God, hoef ik niet bang te wezen 
Hij is mijn hulp wat mij bedreigt valt neer 
 
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt 
te wonen waar hij mij liefdevol ontvangt 
Die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt 
Wacht op de Heer, mijn hart, 
Ja wacht, houdt moed 
 
Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen     
Wees mij een gids die veilig mij geleidt 
Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen 
U die voor mij de weg al hebt bereid 
 
 
 
 
 
 

 
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt 
te wonen waar U mij liefdevol ontvangt 
Die veilig in uw huis mij bergt en hoedt 
Wacht op de Heer, mijn hart, 
Ja wacht, houdt moed 
 
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt 
te wonen waar U mij liefdevol ontvangt 
Die veilig in uw huis mij bergt en hoedt 
Wacht op de Heer, mijn hart, 
Ja wacht, houdt moed 
 
OPWEKKING 411 
refrein: 
     Geprezen zij de Here  ). 
     Dag aan dag draagt Hij ons;) 
     die God is ons heil. )2x 
1 
Want het geknakte riet 
verbreekt Hij niet. 
Al wat beschadigd is 
herstelt Hij op den duur. 
Wat walmt dat dooft Hij niet, 
want Hij kent ons verdriet. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn warmte en zijn vuur. 
refrein: 
2 
Want een verbroken hart 
veracht Hij niet. 
Al wat vernederd is, 
verhoogt Hij op zijn tijd. 
Hij troost de treurenden, 
de zwakke beurt Hij op. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn goedertierenheid. 
refrein: 
 
OPWEKKING 627 
Jezus, Licht in de duisternis 
Jezus, Vaders getuigenis 
Jezus, Liefde die eeuwig is 
Ik prijs U. 
 
Jezus, weg die ik volgen moet 
Jezus, waarheid volmaakt en goed 
Jezus, leven in overvloed 
Ik prijs u 
 
Waar zou ik gaan , zonder U ? 
Waarom bestaan zonder U ? 
Jezus, mijn hoop en mijn kracht , 
U bent mijn Heer, U bent mijn heer ! 
 
Jezus, totdat ik bij U ben 
Jezus, en u volkomen ken . 
Jezus, geef ik mijn hart en stem 
En ik prijs U 
 
Waar zou ik gaan, zonder U? 
Waarom bestaan zonder U ? 
Jezus, mijn hoop en mijn kracht , 
U bent mijn Heer, U bent mijn Heer ! 
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