Kerkdienst: 09.30 uur.

*zondag 31 januari 2021*

te Scherpenzeel.

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel.
Pianist: Marcel Liefting.
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 454.(staande).
- Stil Gebed, “Onze hulp” en groet.(hierna zitten).
- Kinderlied: “Samen”.

LUISTEREN NAAR GOD
Aantredend:
Gerben van Bennekom.(ouderling wijk 1)
Gijsbert Legemaat.(jeugdouderling)
Joachim Slok.(diaken wijk 3)
Magda Steenbeek.(WCP wijk 1)
Gera Spiering.(WCP wijk 2)

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest.
- Bijbellezing: Lukas 9 : 1 - 17.
- Tekst: Lukas 9 : 1 - 6.

- Verkondiging met als thema:
“DIENEN MET LEGE HANDEN”.
- Opwekking 268.

DIENST VAN DE BEVESTIGING
- Inleiding over de diverse taken.
- Opwekking 219.
- De te bevestigen broeders en zusters worden geroepen.

Afscheid nemend:
Martijn Kooiman.(ouderling wijk 4)
Jan Visscher.(jeugdouderling)
Erwin Geijtenbeek.(diaken wijk 3)
Everhard van Balen.(pastoraalbez. wijk1)
Hendrik Jan en Anita Zandbergen.
(pastorale jeugdbezoekers)
Geeske van de Vliert.(WCP wijk 1)
Carolien Stuivenberg.(WCP wijk 2)

- Het stellen van de vragen.
- Het beantwoorden van de vragen en zegen.
- Psalm Project 134.
- Woorden van welkom.

Overmaken

- Woorden van afscheid.

NL 02 ABNA 048 3200 689
Omschrijving:
Collecte 31 januari 2021

DANK EN GEBED EN UITZENDING

iDeal (Tikkie)
cgkdeopenhof.nl/geven

- Dankgebed / gebeden.
- Collectemogelijjkheden: 1e coll. diaconie: Gipsy Mission.
2e coll. kerk.
3e coll. eigen jeugdwerk.
- Opwekking 404.
- Uitzending en Zegen

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

OPWEKKING 454
Zegen, aanbidding.
Kracht, overwinning.
Ere zij de eeuwige God.
Laat elke natie, elke creatie
buigen voor de eeuwige God.
Elke tong in hemel, op aard
zal uw macht belijden
Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.
U wordt hoog verheven o God
en oneindig is uw heerschappij.
O eeuwige God.
De aarde wordt vol van uw Koninkrijk
Zing nu voor de eeuwige God
Geen andere macht is aan U gelijk
Zing nu voor de eeuwige God.
Elke tong...
SAMEN
Kijk daar, een metselaar
Hij bouwt een huis van steen
Alle stenen netjes naast elkaar
Een huis voor iedereen
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen vormen zij een huis
Samen, muren, deuren en ramen
Samen vormen zij een huis
Samen
De Heer bouwt ook Zijn huis
Daar zijn wij de stenen van
ieder heeft z'n plekje in dat huis
Dat God er wonen kan
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen
Amen

OPWEKKING 268
1
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.
Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen
iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.
2
En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een Lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: Uw wil geschied'.
Refrein:
3
Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De man, die onze zonden droeg.
Refrein:
4
Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
Refrein:
OPWEKKING 219
1
Juicht, aarde! Juicht alom de Heer.
Dient God met blijdschap, geeft Hem
eer.
Komt, nadert voor Zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
2
De Heer is God, erkent, dat Hij
ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
tot schapen die Hij voedt en weidt;
een volk, tot Zijne dienst bereid.
3
Gaat tot Zijn poorten in met lof,
met lofzang in Zijn heilig hof,
Looft Hem aldaar met hart en stem,
prijst Zijne Naam, verheerlijkt Hem.
4
Want goedertieren is de Heer,
Zijn goedheid eindigt nimmermeer.
Zijn trouw en waarheid houdt haar
kracht.
Tot in het laatste nageslacht.

PSALM PROJECT 134
Looft, looft nu aller heren HEER,
Gij zijne knechten, geeft Hem eer;
U die ook ‘s nachts Zijn huis
bewaakt,
En voor Zijn dienst in ijver blaakt.
Heft heft je handen naar omhoog,
Sla naar het heiligdom je oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer:
Looft, looft nu aller heren Heer'!
Dat 's HEREN zegen op je daal';
Zijn gunst uit Sion jouw bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter
eer:
Looft, looft dan aller heren Heer'!
Looft, looft dan aller heren Heer'!
OPWEKKING 404
Wij gaan op weg met brandend hart,
met een gebed bij elke stap.
't Lied van hoop klinkt door de
landen,
zingend van de nieuwe dag.
Tweeduizend jaar - en dag en nacht
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten
naar een liefde die verwarmt.
Refrein:
Laat de vlam weer branden,
als een helder baken;
als heraut van 't morgenuur.
Laat het lied weer sprank'len
laat de liefde branden,
als een vuur, als een vuur.
De liefde roept, de waarheid
spreekt;
dat is de kracht waarmee wij gaan,
om hen die vallen, hen die wank'len
op te vangen in Uw naam.
Refrein:

