
 
Kerkdienst: 09.30 uur.                               *zondag 24 januari 2021*                                           te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. Bert. van de Bovekamp, Scherpenzeel. 

Pianiste: Cynthia van de Bovekamp. 
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 604.(staande). 

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

- Lied: “Mijn God is zo groot”. 

 

LUISTEREN NAAR GOD  
- Woorden voor onderweg. 

 - Opwekking 640. 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Kinderverhaal. 

- Lied: “Dit is mijn hand en dat mijn voet”. 
- Vervolg kinderverhaal. 

- Uitleg met als thema: 
“HELPENDE HANDEN” 

         - Lied: “Ik vind het fijn om je vriend te zijn”. 

 

DANK EN GEBED EN UITZENDING 
- Dankgebed / gebeden. 

- Collectemogelijkheden: 1e coll. diaconie: CGK Projecten Deputaatschap. 

-                                   2e coll. kerk. 

-                                   3e coll. eigen jeugdwerk. 
- Opwekking 602.

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

Overmaken 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving: 
Collecte 24 januari 2021 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



 
 
OPWEKKING 604 
Kom en laat ons prijzen 
De God van alle eeuwen, 
Vader van de schepping, 
Heer van zee en land. 
 
Kom en laat ons prijzen 
En juichen voor zijn grootheid, 
Want Hij, de grote Koning, 
Heeft de wereld in zijn hand. 
 
Eer en verheerlijk Hem,                   ) 
Open je hart voor zijn aanwezigheid) 
Eer en gehoorzaam Hem,                ) 
Want Hij, de grote Koning,                ) 
Heeft de wereld in zijn hand.           )2x 
 
Kom, laat ons aanbidden 
De God van onze redding, 
Onze goede Herder, 
Die ons leven leidt. 
 
Kom, laat ons aanbidden, 
Ons buigen voor zijn grootheid, 
Want Hij is onze God 
En wij de schapen die Hij weidt. 
 
Eer en verheerlijk Hem,                   ) 
Open je hart voor zijn aanwezigheid) 
Eer en gehoorzaam Hem,                ) 
Want Hij is onze God                       ) 
En wij de schapen die Hij weidt.      )2x 
 
Omdat wij aan Hem toebehoren, 
Wandelen wij in zijn licht. 
Om Hem te zien, zijn stem te horen, 
Komen wij voor zijn aangezicht. 
 
Eer en verheerlijk Hem,                   ) 
Open je hart voor zijn aanwezigheid) 
Eer en gehoorzaam Hem,                ) 
Want Hij, de grote Koning,                ) 
Heeft de wereld in zijn hand.           )2x 
 
Want Hij, de grote Koning,    
Heeft de wereld in zijn hand.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MIJN GOD IS ZO GROOT 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo 
machtig. 
Er is niets dat God niet kan doen.  2x 
 
De bergen schiep Hij,  
rivieren erbij, 
de sterren maakte Hij ook. 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo 
machtig. 
Er is niets dat God niet kan doen 
 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo 
machtig 
Er is niets dat God niet kan doen. ) 2x 
 
Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij, 
Hij zorgt voor jou en voor mij. 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo 
machtig. 
Er is niets dat God niet kan doen. 
 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo 
machtig. 
Er is niets dat God niet kan doen. ) 2x 
 
Heb jij soms verdriet? ’t is God die het 
ziet, 
Hij legt zijn handen op jou. 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo 
machtig. 
Er is niets dat God niet kan doen 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DIT IS MIJN HAND 
Dit is m’n hand en dat m’n voet. 
‘k Heb ze allebei nodig. 
Waar moet ik heen als één het niet doet? 
Niets is er overbodig. 
‘k Heb m’n voeten nodig om te lopen 
en m’n handen om m’n veters vast te 
knopen. 
 
Hand, voet, knie, oog, oor, neus, keel. 
Alles is nodig, niets te veel. 
Alles is nodig, niets te veel. 
 
M’n hand kan niet zeggen tegen m’n voet. 
Ik heb jou niet nodig. 
Stel je ’s voor dan ging het niet goed. 
Niets is er overbodig. 
Want al kan ik met m’n handen ballen 
zonder m’n voeten zou ik op m’n snufferd 
vallen. 
 
Hand, voet, knie, oog, oor, neus, haar. 
Alles is nodig, voor elkaar. 
Alles is nodig, voor elkaar. 
 
Ik ben de hand en jij de voet. 
Wij zijn allebei nodig. 
Wat ik niet kan, kan jij juist goed. 
Niemand is overbodig. 
Jij bent gemaakt om mee te spelen. 
Te lachen en te huilen en alles mee te 
delen. 
 
Niemand is minder, niemand is meer. 
Ieder is nodig bij de Heer. 
Ieder is nodig bij de Heer. 
 
HET IS FIJN OM JE VRIEND TE ZIJN 
Ik vind het fijn om jou te helpen 
en je vriend te zijn. 
Zeg me waar ik helpen kan. 
Ik ben nooit te klein om een 
vriend te zijn. 
Dus vraag gerust of ik helpen kan.  
 
Want ik word zelf ook geholpen door mijn 
beste vriend. 
Jezus helpt mij elke dag. 
En ik leer van Hem hoe ik een vriend kan 
zijn 
en dat ik jou helpen mag. 
 
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:  
 


