
 
 
Kerkdienst: 09.30 uur.                                  *zondag  21 februari 2021*                                            te Scherpenzeel. 

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel. 
  m.m.v. het combo o.l.v. Gydo van de Lagemaat.  
 
internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl 
*********************************************************************************************************************** 
Na binnenkomst van de predikant / kerkenraad blijft de gemeente zitten. 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom – Mededelingen. 

- Lied: “Waymaker”.(staande). 

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

- Kinderlied: “Van A tot Z”. 

 

LUISTEREN NAAR GOD  

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

 - Psalm Project: “God van liefde, God van trouw” 

- Bijbellezing: Mattheus 16 : 13 - 28. 

- Verkondiging met als thema: 

     “JEZUS BELIJDEN EN VOLGEN” 

- Opwekking 511. 

 

GEBEDEN EN UITZENDING 

- Dankgebed / voorbede. 

- Collectemogelijkheden: 1e coll. diaconie: Uganda. 

-                             2e coll. kerk. 

-                             3e coll. eigen jeugdwerk. 

 - Opwekking 687. 

- Woord voor onderweg. 

- Uitzending en Zegen. 

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

Overmaken 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving: 
Collecte 21 februari 2021 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



WAY MAKER 
Leeland 
You are here, moving in our midst 
I worship You 
I worship You 
You are here, working in this place 
I worship You 
I worship You 
You are here, moving in our midst 
I worship You 
I worship You 
You are here, working in this place 
I worship You 
I worship You 
 
You are 
Way maker, miracle worker, promise 
keeper 
Light in the darkness 
My God, that is who You are 
You are 
Way maker, miracle worker, promise 
keeper 
Light in the darkness 
My God, that is who You are 
 
You are here, touching every heart 
I worship You 
I worship You 
You are here, healing every heart 
Healing every heart 
Oh, I worship You 
Jesus, I worship You 
You're turning lives around 
You are here, oh, turning lives around 
I worship You 
I worship You 
You mended every heart 
You are here, and You are mending every 
heart 
I worship… 
 
VAN A TOT Z 
A van Almachtig 
B van Bevrijder 
C is van Christus, Gezalfde van God 
D is van Dienaar 
E is van Eeuwig 
F van Formeerder, Hij schiep het heelal 
 
G van Gekruisigd 
H is van Hoeksteen 
I van Immanuël, God is met ons 
J is van Jezus 
K is van Koning 
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont 
Refrein: 
Van A tot Z 
bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
oneindig groot 
is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij 
 
M van Messias 
N is van Ned’rig 
O is van Opstanding 
P van Profeet 
Q van I.Q. onze God is de slimste 
R is van Rots en 
S is van Schild 
Refrein: 
Van A tot Z…. 
 
T is van Toevlucht, een veilige haven 
U van Uniek 
Verlosser is V 
W is de Weg 
X voor eXtra bijzonder 
IJ voor IJzersterk 
Z van Zoon van God 
 
Van A tot Z…. (2x) 

GOD VAN LIEFDE, GOD VAN TROUW 
God van liefde, God van trouw,  
U die alles schiep 
mij ook maakte, mij hier ziet 
mij in ’t leven riep 
In de stilte, in de storm  
bent U om me heen 
God van liefde, God van trouw 
U bent nooit alleen 
 
God van vrede, God van recht  
van gerechtigheid 
U die mij beschermt, vergeeft 
mij van schuld bevrijdt 
Slaan de golven om mij heen  
Heer u bent erbij 
God van liefde, God van trouw 
U ziet om naar mij 
 
In de stilte, in de storm 
bent U om me heen 
God van liefde, God van trouw 
U laat nooit alleen 
 
OPWEKKING 511 
Heer van genade 
Maak mijn hart vol van uw heerlijkheid, 
Openbaar in mij uw majesteit, 
Dan verkondig ik het wonder van uw naam 
En mijn hart zal voor U zingen, Heer. 
 
Geef mij woorden vol genade, Heer, 
Openbaar in mij uw kracht steeds meer, 
Dan weerspiegel ik het wonder van uw 
trouw 
En mijn hart zal U aanbidden, Heer. 
 
Heer van genade, goedheid en trouw, 
God van gerechtigheid: 
Hemel en aarde buigen voor U, 
Die troont in eeuwigheid. 
U komt de dank toe, Koning en Heer, 
De glorie en majesteit; 
Ik geef U mijn liefde, 
Ik geef U mijn hart 
En bezing uw heerlijkheid. 
 
Laat uw liefde in mij zichtbaar zijn, 
Maak mijn wezen nieuw en was mij rein, 
Laat uw leven in mij groeien elke dag 
En mijn hart zal U aanbidden, Heer. 
 
U bent Heer die heel de schepping leidt, 
Vol genade en…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPWEKKING 687 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
  Als mij de moed ontbreekt 
  om door te gaan; 
  troost mij dan liefdevol 
  en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
  Als mij het zicht ontbreekt, 
  het donker is; 
  leid mij dan op uw weg, 
  de weg die eeuwig is. 
 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
  Als mij de wil ontbreekt 
  uw weg te gaan; 
  spreek door uw woord en Geest 
  mijn hart en leven aan. 
 
Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
  Als ik de weg niet weet, 
  de hoop opgeef; 
  toon mij dat Christus 
  heel mijn weg gelopen heeft, 
  toon mij dat Christus 
  heel mijn weg gelopen heeft 
 


