Kerkdienst: 09.30 uur.

*zondag 14 maart 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

***********************************************************************************************************************

LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom – Mededelingen.
- Opwekking

623.

- Stil gebed, “Onze hulp” en groet.
- Kindermoment.
- Kinderlied: “Een rivier vol van vrede”.

LUISTEREN NAAR GOD
- Woorden voor onderweg.
- Psalm Project 143.
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest.
- Bijbellezing: Mattheüs 17 : 1 – 13.
- Verkondiging met als thema:
“AANSLUITEN BIJ GODS’ REDDINGSPLAN”
- Opwekking 782.

Overmaken

GEBEDEN EN UITZENDING
- Dankgebed, voorbede en het “Onze Vader”.
- Collectemogelijkheden: 1e coll. diaconie: O.M.
-

2e coll. kerk.

-

3e coll. eigen jeugdwerk.

NL 02 ABNA 048 3200 689
Omschrijving:
Collecte 14 maart 2021

iDeal (Tikkie)
cgkdeopenhof.nl/geven

- Opwekking 615.
- Uitzending en Zegen.

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

OPWEKKING 623
Laat het huis gevuld zijn
met wierook van aanbidding
Laat het huis gevuld zijn
met de wolk van Mijn Geest.
Laat het huis gevuld zijn
met het brood van eeuwig leven.
Laat het huis gevuld zijn met mijn
geur.
Want Ik wil komen met mijn Geest
en doorwaaien heel het huis.
Ik wil het maken tot een tempel waar
Ik woon.
Laat mijn leven in je zijn,
Ik maak je heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen door je
heen.
Laat het huis bekleed zijn
met kleden van fijn linnen.
Laat het huis bekleed zijn
met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn
door het bloed van Uw Zoon Jezus.
Laat het huis gereinigd zijn en
schoon.
Want Ik wil komen met mijn Geest
en doorwaaien heel het huis.
U wilt het maken tot een tempel waar
U woont.
Laat uw leven in ons zijn maak ons
heilig,
puur en rein
Laat het levend water stromen door
ons heen.
Heer wij roepen tot U:
Kom opnieuw met uw vuur.
Wij verlangen naar echtheid;
bewerk het diep in ons hart.
Heer wees welkom met Uw Geest
en doorwaai nu heel het huis
Kom en maak het tot een tempel waar
U woont.
Laat uw leven in ons zijn,
maak het heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen door
ons heen.
EEN RIVIER VOL VAN VREDE
Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.
Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
in mijn hart.
Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
in mijn hart.

Ik heb de liefde van Jezus,
ik heb de liefde van Jezus,
ik heb de liefde van Jezus,
in mijn hart.
Ik heb de liefde van Jezus,
ik heb de liefde van Jezus,
ik heb de liefde van Jezus,
in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
ik heb de liefde van Jezus,
in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
ik heb de liefde van Jezus,
in mijn hart.
PSALM PROJECT 143
Hoor mij Heer, hoor mijn gebeden.
Antwoord mij God.
U bent trouw, u bent rechtvaardig.
Antwoord mij God. Antwoord mij God
Ik ben vervolgd, woon in het duister.
Red mij o Heer.
Uitgeput, mijn kracht verdwenen.
Red mij o Heer. Red mij o Heer
Laat in de morgen uw liefde horen.
Heel mijn ziel verlangt naar U.
Heel mijn ziel verlangt naar U
Leer mij, Heer, uw weg te volgen.
U bent mijn God.
Laat uw woord, uw Geest mij leiden.
U bent mijn God. U bent mijn God
Laat in de morgen uw liefde horen.
Heel mijn ziel verlangt naar U.
Laat in de morgen uw liefde horen.
Heel mijn ziel verlangt naar U.
Laat in de morgen uw liefde horen.
Heel mijn ziel verlangt naar U.
Laat in de morgen uw liefde horen.
Heel mijn ziel verlangt naar U.
Heel mijn ziel verlangt naar U
Leer mij uw wil te doen,
Uw Geest verstaan, uw weg te gaan.
Leer mij Uw wil te doen, uw weg te
gaan,
Mijn God.
Laat in de morgen uw liefde horen.
Heel mijn ziel verlangt naar U.
Heel mijn ziel verlangt naar U.

OPWEKKING 782
Ik heb U lief, Heer, mijn sterkte,
Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn
bevrijder.
God, mijn steenrots, bij U kan ik
schuilen.
Mijn schild, mijn burcht, kracht die mij
redt.
Ik roep, ik roep, ik roep,
ik roep met heel mijn hart.
Refrein:
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de
Heer.
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de
Heer.
Want ik ben van mijn vijanden verlost.
U bent het schild, dat mij redt.
Uw rechterhand is mij tot steun.
Uw Woord maakt mij sterk, U baant
de weg
voor mijn voet, ik wankel niet.
Ik roep, ik roep, ik roep,
ik roep met heel mijn hart.
(Refrein)
In mijn nood riep ik tot de Heer.
Ik schreeuwde naar God om hulp.
En Hij hoorde mijn stem,
mijn roepen bereikte Hem.
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de
Heer.
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de
Heer.
(Refrein)
OPWEKKING 615
1
Dank U voor het kruis Heer,
dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld en pijn;
nu ben ik rein;
uw liefde wast mij schoon.
2
Dank U voor uw offer;
vastgenageld aan het kruis.
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij
en omarmt mij als uw zoon.
refrein:
Waardig is het Lam
zittend op de troon.
Zegevierend voor altijd
draagt U de hoogste kroon.
3
Hoog verheven Heer,
Jezus, Zoon van God.
De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam,
waardig is het Lam.
refrein.

