
 
Kerkdienst: 09.30 uur.                           *zondag 22 november 2020*                                            te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. Bert van 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 – Mededelingen. 

- Opwekking 640.(staande). 

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

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Kinderlied: “De liefde gaat nooit voorbij”. 

 

HERDENKING VAN DE ONTSLAPENEN    (we gaan staan) 

• Woorden ter gedachtenis. 

• We herdenken degene die ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan: 

Bram Zintel                 (10-04-1930 -- 04-12-2019)     89 jaar 

Roel Westendorp jr.                                                      (05-07-1981 -- 16-12-2019)     38 jaar 

Roel Westendorp sr.                                                     (06-06-1938 -- 30-12-2019)     81 jaar 

Martien Kwakernaak                                                     (29-10-1941 – 02-03-2020)      78 jaar  

• Moment van stilte. (hierna gaan we zitten). 

• Door of namens de familie van de overledenen zal een kaars worden aangestoken. 

• - Lied: “Bescherming is er bij de Heer”.(staande).                 (hierna gaan we zitten). 

 

LUISTEREN NAAR GOD  

- Bijbellezing: Lukas 7 : 1 - 17. 

- Verkondiging met als thema: 

       “VOORBIJ HET EINDE VAN HET LEVEN KIJKEN” 

- Schriftberijming 37 vers 1, 2, 3, 4 en 5. 

 

DANK EN GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed / gebeden. 

- Collectemogelijkheden1e coll.: diaconie. 

-                                 2e coll.: kerk 

-                                 3e coll.: eigen Jeugdwerk 

- Opwekking 818.   

- Uitzending en Zegen. 

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

Overmaken 

NL 02 ABNA 048 3200 689  

Omschrijving: 
Collecte 22 november 2020 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



 
 
 
 
 
OPWEKKING 640 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen 
waar komt mijn hulp vandaan? 
ik hef mijn ogen op naar U Heer, 
Die mij bij zal staan. 
 
Mijn hulp is van U Heer, 
die alles heeft gemaakt 
U zult voorkomen dat ik wankel of val 
U bent mijn Beschermer 
die over mij waakt 
die niet sluimeren of slapen zal 
wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan 
U bent mijn schaduw  
U bent er altijd 
bewaart heel mijn leven,  
mijn komen en gaan 
U beschermt mij tot in eeuwigheid 
mijn hulp is van U Heer. 
 
 
 
DE LIEFDE GAAT NOOIT VOORBIJ 
Refrein: 
De liefde gaat nooit voorbij, 
God geeft haar aan jou en mij. 
Niets is zo goed, zo geweldig als zij; 
de liefde gaat nooit voorbij. 
 
Stel dat je kon spreken 
in elke wereldtaal. 
Ook die van de engelen, 
je kon het allemaal. 
De geheimen van de wereld 
begrijp je door en door. 
Maar als je geen liefde hebt, 
stelt het niets voor. 
(Refrein) 
 
God geeft jou zijn liefde 
als jij op Hem vertrouwt. 
Het is heel bijzonder 
hoe Hij van mensen houdt. 
De liefde is geduldig, 
zij rekent kwaad niet aan. 
Als alles zou stoppen, 
blijft die liefde bestaan. 
(Refrein) 
 
Is er iets, is er iets, 
is er iets dat nooit vergaat? (3x) 
Is er iets dat nooit vergaat? 
Is er iets, is er iets, 
is er iets dat nooit vergaat? (3x) 
Is er iets dat nooit vergaat? 
Ja, want ... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BESCHERMING IS ER BIJ DE HEER 
Bescherming is er bij de Heer,  
beschutting voor de nacht. 
Hij is een toevlucht en een burcht, 
houdt over ons de wacht. 
 
De Heer bevrijdt wie zijn verstrikt, 
brengt ons in veiligheid. 
Zijn vleugels spreidt Hij om ons heen, 
Hij geeft geborgenheid. 
 
Al is er moeite en verdriet, 
al doet het leven pijn, 
de Allerhoogste is een schild, 
Hij zal er voor ons zijn. 
 
 
 
SCHRIFTBERIJMING 037 
1.  
Ik zag de hemel nieuw en nieuw de 
aarde; 
de eerste schepping was voorbijgegaan, 
er was geen zee - haar dreigen is 
gedaan, 
nu onze God als Heer zich openbaarde. 
2.  
En uit de hemel zag ik nederdalen 
de heilge stad, een nieuw Jeruzalem, 
getooid zoals een bruid, versierd voor 
Hem 
wiens gramschap brandde_in zeven 
gouden schalen. 
3.  
Een luide stem deed van de troon zich 
horen: 
De tent van God daalt tot de mensen 
neer 
en Hij zal bij hen wonen immermeer; 
zij zijn het volk dat Hem mag 
toebehoren. 
4.  
De Heere zelf zal al hun tranen drogen: 
dood, rouw en moeite hebben afgedaan; 
de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 
Zij zullen zingende het Lam verhogen. 
5.  
En Hij die op de witte troon zit, zeide: 
Zie, Ik maak alle dingen nieuw en rein. 
Schrijf deze woorden, die waarachtig 
zijn: 
Het is geschied, uw hart zal zich 
verblijden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
OPWEKKING 818 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, 
Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond, 
heel de oude wereld verdwijnt; 
de pijn voorbij. 
 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, 
Jezus. 
Eenmaal zal het duidelijk zijn, 
alle zorg en wanhoop verdwijnt; 
de angst voorbij. 
Refrein: 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat 
zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer 
Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw, 
op die dag. 
 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
Eenmaal is het vechten voorbij, 
dan zien we uw macht en uw pracht, 
op die dag. 
(Refrein) 
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