
 
Kerkdienst: 18.30 uur.                               *zondag 28 februari 2021*                                           te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. M. Hogenbirk, Bennekom. 

internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl           
******************************************************************************************************************                
Na binnenkomst van de predikant / kerkenraad blijft de gemeente zitten.      
 

Voor de dienst: Psalm 103. 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom – Mededelingen. 

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

 - We luisteren naar: Psalm 103 vers 1 en 5. 

 

LUISTEREN NAAR GOD  

- Gebed om Woord en Geest. 

- Bijbellezing: Mattheüs 26 : 6 – 16. 

                      Mattheüs   6 : 25 – 34. 

- We luisteren naar: Liedboek 366 vers 1, 4 en 6. 

- Tekst: Mattheüs 26 : 14 – 15. 

- Verkondiging met als thema: 

“… VOOR ONZE ZONDEN: HEBZUCHT.” 

- We luisteren naar: Opwekking 427. 

 

DANK EN GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed - gebeden. 

- Collectemogelijkheden: 1e coll. diaconie: De Herberg. 

-                                   2e coll. kerk. 

-                                   3e coll. eigen jeugdwerk. 

- Geloofsbelijdenis.(staande). 

 - We luisteren naar: Opwekking 520.. 

- Uitzending en Zegen. 

 

Na de dienst: “Nearer, My God, to Thee”. 

 
 
 
 
********************************************************************************************************************************** 
                                                           (Alle liederen staan afgedrukt) 
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~PSALM 103        
1. 
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
5. 
Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
GEZANG 366 
1 
Gij zijt mijn goed, 
mijn overvloed, 
Gij zijt mijn brood, mijn beker, 
door uw dorst en door uw dood: 
al mijn levensteken! 
4 
Gij zegt: wordt vrij 
en komt tot Mij, 
mijn juk is licht te dragen! 
Maar ik ga uw woord voorbij 
en ik pluk de dagen. 
6 
Keer mij tot U 
opdat ik zie  
uw land van melk en honing: 
waar uw Vaders wil geschiedt 
is mijn spijs, mijn woning! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OPWEKKING 427 
Maak mij rein voor U 
als gelouterd goud, 
en zuiver zilver. 
Laat mij zijn voor U 
als gelouterd goud; 
puur goud. 
Refrein: 
Dwars door het vuur 
maakt U mij rein en puur. 
Ik strek mij uit, Jezus, 
naar meer van uw Geest 
en uw heiligheid. 
Ja, ik besluit, Jezus, 
een dienstknecht te zijn 
van U, mijn Meester, 
steeds tot uw wil bereid. 
 
Maak mij rein voor U. 
Was mijn leven schoon, 
vergeef mijn zonden. 
Laat mij zijn voor U, 
zuiver als uw Zoon; 
heilig mij. 
Refrein: 
 
OPWEKKING  520 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
wakend of slapend, vervuld van uw licht. 
 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
dat in uw armen geborgenheid vindt. 
 
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, 
als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
 
Wat baadt mij rijkdom of eer van een mens: 
bij U te wonen is al wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
 
Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van uw zon, 
stralend van vreugde, ) 
getooid als een bruid, ) 
gaat mijn verlangen ) 2x 
nog meer naar U uit. ) 

 
 
 


