
 
Kerkdienst: 9.30 uur.                                        *zondag 25 april 2021*                                             te Scherpenzeel. 

 
         Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel. 

 
Pianist: Cynthia van de Bovekamp.  

 
internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl 
*********************************************************************************************************************** 
 
 
 

 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 
- Welkom en mededelingen. 

- Opwekking 815. 

- Stil Gebed, Onze hulp en groet. 
- Kindermoment. 

- Kinderlied: “Is je deur nog op slot”. 

 
 

LUISTEREN NAAR GOD                    

- Woorden voor onderweg: 1 Johannes 5 : 1 – 4. 
 - Psalm Project 1. 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest.                                      

- Bijbellezing: Johannes 14 : 1 – 22. 
- Tekst: Johannes 14 : 15 - 17. 

- Verkondiging met als thema: 

“DE GEEST ALS PLEITBEZORGER: 
      LEVEN VERBONDEN MET GOD” 
- Opwekking 797. 

  

                                                                                                                             

GEBEDEN EN UITZENDING 
- Dankgebed / voorbede / “Het Onze Vader”. 

- Collectemogelijkheden: 1e coll. diaconie: Dorcas. 

                                                                    2e coll. kerk. 

                                                                    3e coll. eigen jeugdwerk. 
- Lied: “Gods’ zegen voor jou”.(Sela) 

- Uitzending en Zegen. 
 

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

Overmaken 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving: 
Collecte 25 april 2021 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



 
 
 
OPWEKKING 815  
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
 
Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan onz Uw heerlijkheid. 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 
 
IS JE DEUR NOG OP SLOT. 
(Refrein) 
Is je deur nog op slot? 
is je deur nog op slot? 
van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen (2x) 
 
Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is 
maar ‘t is er nog zo donker 
er is iets dat ik mis 
(Refrein) 
 
Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is 
maar ‘t is er nog zo donker 
er is iets dat ik mis  
(Refrein) 
 
en dan ben je nooit alleen (2x) 
 
PSALM PROJECT 1 
Heer U prijst mijn ziel gelukkig  
als ik luister naar Uw raad 
Niet naar die van hen die zeggen,  
dat U niet bestaat 
Als een boom die staat aan ’t water 
Ieder jaar zijn vruchten geeft 
Mag ik in U groeien bloeien 
U die leven geeft 
 
Waar ik ziet, waar ik sta) 
Waar ik lig of waar ik ga)  2x 
 
U bent bij mij 
 
Heer U zegent hen die horen  
naar Uw wil naar Uw gebod 
Vreugde vinden in Uw woorden 
vriendelijk is hun lot 
Heer U bent mijn God,  
vriendelijk is mijn lot 
 
Waar ik ziet, waar ik sta) 
Waar ik lig of waar ik ga)  2x 
 
U bent bij mij 
 
 
 

 
 
 
OPWEKKING 797  
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
     Refrein: 

Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
     (Refrein)  
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde. 
     (Refrein) 
 
GODS ZEGEN VOOR JOU (SELA) 
Gods’ liefde draagt jou. 
Zijn hand beschermt jou 
waar je ook bent of zal gaan. 
Ontvang Gods’ zegen 
over je leven: 
Vrede voor jou in zijn naam! 
Refrein: 
Gods’ zegen voor jou  
in de naam van Jezus: 
zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
vervult, beschermt en zegent jou. 
 
Ga met Gods’ vrede. 
Deel in zijn zegen. 
Leef uit zijn volheid en kracht. 
Durf te geloven. 
Blijf op hem hopen: 
Leef je geloof elke dag. 
Refrein: 2x 
 


