
  
Kerkdienst: 9.30 uur.                               *zondag 7 maart 2021*                                           te Scherpenzeel. 

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel. 
Pianist: Sjaak Prins. 

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

- Opwekking 493. 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet. 

- Gebed. 

- Kindermoment: 

ü Filmpje. 

ü Kindervertelling. 

ü Kinderlied: “Soms dan hoor je mensen zeggen”. 

- Boodschap: “BIDDEN IN DE CRISIS” door Alex van Burg.. 

- Gebed. 

       - DNP 27 vers 3 en 4. 

- Lezing: Mattheüs 6 : 7 – 13. 

- Boodschap: “SAMEN BIDDEN”. 

- Gebed. 

 - Opwekking 436. 

- Boodschap: “BIDDEND ONDERWEG” door Alex van Burg. 

- Gebed. 

 - Opwekking 429. 

- Dankgebed, gebeden en het “Onze Vader”. 

- Collectemogelijkheden: 1e coll. diaconie: Landelijke kassen. 

-                                   2e coll. kerk. 

-                                   3e coll. eigen jeugdwerk. 

- Opwekking 785. 

- Uitzending en Zegen. 

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

Overmaken 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving: 
Collecte 7 maart 2021 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



 
OPWEKKING 493 
Jezus, wat een heerlijke naam 
Mensenzoon, Zoon van God,  
Lam op de troon.  
Blijdschap en vrede, genade en hoop,  
al mijn schuld is weggedaan;  
Jezus, wat een heerlijke naam.  
 
Jezus, wat een heerlijke naam;  
zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd.  
Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht,  
waarheid die mij sterk doet staan;  
Jezus, wat een heerlijke naam.  
 
Jezus, wat een heerlijke naam;  
heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht,  
held in de strijd.  
Vergeving en reiniging, warmte en licht,  
liefde die mij op doet staan;  
Jezus, wat een heerlijke naam.  
Vergeving en reiniging, warmte en licht,  
liefde die mij op doet staan;  
Jezus, wat een heerlijke naam.  
 
Jezus, wat een heerlijke naam.  
 
SOMS HOOR JE MENSEN ZEGGEN… 
Soms dan hoor je mensen zeggen: 
'Wat heeft bidden nu voor zin?' 
Denk je dat God naar je luistert, 
Daar geloof je toch niet in? 
Daar geloof je toch niet in! 
 
Maar gelukkig mag ik weten, 
Als ik echt en heel oprecht 
Met de Here God ga praten, 
Luistert Hij naar wat ik zeg, 
Luistert Hij naar wat ik zeg. 
 
In de bijbel staat geschreven, 
Dat de Heer aan ons wil geven 
Al het goede van zijn koninkrijk. 
Hij wil als een vader zorgen. 
Ied're avond, ied're morgen 
Staat Hij met zijn liefde voor ons klaar. 
 
En daarom bidden wij, vragen wij, 
Bidden wij in de naam van Jezus. 
Bidden wij, vragen wij, 
Bidden wij in de naam van Jezus de Heer. 
Soms dan hoor je mensen zeggen: 
'Wat heeft bidden nu voor zin?' 
Denk je dat God naar je luistert, 
Daar geloof je toch niet in? 
Daar geloof je toch niet in! 
 
Maar gelukkig mag ik weten, 
Als ik echt en heel oprecht 
Met de Here God ga praten, 
Luistert Hij naar wat ik zeg, 
Luistert Hij naar wat ik zeg. 
 
In de bijbel staat geschreven, 
Dat de Heer aan ons wil geven 
Al het goede van zijn koninkrijk. 
Hij wil als een vader zorgen. 
Ied're avond, ied're morgen 
Staat Hij met zijn liefde voor ons klaar. 
 
En daarom bidden wij, vragen wij, 
Bidden wij in de naam van Jezus. 
Bidden wij, vragen wij, 
Bidden wij in de naam van Jezus de Heer. 

 
DNP 27 
3.  
HEER, hoor mij roepen, antwoord op mijn 
smeken. 
Ik zoek U, HEER, verberg U niet voor mij! 
Wijs mij niet af, geef mij een levensteken; 
laat uw gezicht zien, ga mij niet voorbij. 
God, mijn behoud, U hebt mij steeds 
gered, 
help mij opnieuw, verhoor ook dit gebed. 
Al zijn mijn ouders bij me weggegaan, 
U neemt mij als uw kind in liefde aan. 
4.  
Wijs mij uw weg, leid mij langs vlakke 
paden; 
Schiet mij te hulp, ik ben in doodsgevaar. 
Mijn tegenstanders kennen geen genade, 
ze zijn gemeen en onberekenbaar. 
Moest ik de goedheid missen van 
de HEER, 
waar zou ik zijn? Dan leefde ik niet meer! 
Vertrouw de HEER, wees sterk en 
wanhoop niet. 
Wacht op de HEER, houd vol tot je Hem 
ziet. 
 
OPWEKKING 436 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam.   
Laat uw koninkrijk spoedig komen 
Laat uw wil worden gedaan  
in den hemel    
zo ook hier op aard’.         (2x) 
Refrein: 
 Want van U is het koninkrijk, 
 de kracht en de heerlijkheid 
 tot in eeuwigheid.         (2x) 
 
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daag’lijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
Refrein: 
 
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
Refrein: 
 Want van U is het koninkrijk, 
 de kracht en de heerlijkheid 
 tot in eeuwigheid.                (2x)  
 Amen. Amen. 
 
OPWEKKING 429 
Refrein: 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 
Al moet ik door de wildernis – 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
Refrein: 
 

 
OPWEKKING 785 – Fundament 
 
Ik bouw op Jezus, anders niet; ) 
het is zijn bloed dat redding biedt. ) 
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; 
) 2x 
ik steun alleen op Jezus’ Naam. ) 
Refrein: 
  Heer, U bent ons fundament. 
  Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
  In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 
 
Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 
toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
Al woeden stormen om mij heen, 
mijn anker rust in Hem alleen. 
Mijn anker rust in Hem alleen! 
(Refrein 3x) 
 
Wanneer Hij komt met luid geschal, 
weet ik dat Hij mij kennen zal. 
Bekleed met zijn gerechtigheid 
ben ik van Hem in eeuwigheid! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


