
 
Kerkdienst: 9.30 uur.                                    *zondag 2 mei 2021*                                             te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel. 

 
Pianist: Marcel Liefting. 

Internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl 
*********************************************************************************************************************** 
Na binnenkomst van de predikant / kerkenraad blijft de gemeente zitten. 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom – Mededelingen. 

- Opwekking 800.   

- Stil Gebed, “Onze hulp” en groet. 

- Opwekking 475. 

- Kindermoment 

- Kinderlied: “Zie de zon …”. 

 

LUISTEREN NAAR GOD  

- Woorden voor onderweg: 1 Johannes 1 : 5 – 2 : 2. 

  - Psalm Project 51. 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Bijbellezing: Johannes 14 : 21 – 31. 

- Tekst: Johannes 14 : 25 – 26. 

- Verkondiging met als thema:  

“DE GEEST ALS PLEITBEZORGER(II): 

  HIJ HELPT JEZUS’ WOORDEN TE BEGRIJPEN”. 

  - Opwekking 802. 

 

GEBEDEN EN UITZENDING 

- Dankgebed / voorbede / “het onze Vader”.. 

- Collectemogelijkheden: 1e coll. diaconie: Jemima.  

                                                   2e coll. kerk. 

                                                   3e coll. eigen jeugdwerk. 

  - Opwekking 602. 

- Uitzending en Zegen. 

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

Overmaken 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving: 
Collecte 2 mei 2021 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



OPWEKKING 800 
Glorie aan de hoogste Heer, ) 
God van licht en kracht. ) 
Engelen brengen Hem de eer, ) 2x 
de aard’ bezingt zijn macht. ) 
Refrein: 

Waardig, waardig, Jezus is waardig. 
Eer aan de Mensenzoon. 
Groot is ‘Ik Ben’, aanbid en verhoog 
Hem, 
Koning met eer gekroond. 

 
Glorie aan de levensvorst, 
Heil’ge Zoon van God, 
steeg naar de hemel, met de belofte: 
Zie, Ik kom spoedig terug. 

   Refrein 2: 
Waardig, waardig, Jezus is waardig. 
Eer aan de Mensenzoon. 
Zij die U eren, buigen zich voor U, 
Koning met eer gekroond. 

 
Glorie aan de Geest van God, 
Trooster aan ons beloofd. 
Vul ons met kracht en vuur uit de 
hemel, 
stort uw liefde uit. 
(Refrein) 
(Refrein 2) 
 
OPWEKKING 475 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U die heel de schepping 
door uw hand hebt voortgebracht. 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U bent mijn Verlosser, 
mijn schuilplaats en mijn kracht. 
refrein: 
  Wij verhogen U, Heer Jezus; 
  elke knie zal buigen voor uw troon. 
  Wij verhogen U, Heer Jezus; 
  niemand is als U, nee, niemand is 
als U. 
 
(laatste keer): 
Nee, niemand is als U, 
nee, niemand is als U. 
 
ZIE DE ZON … 
Zie de zon 
Zie de maan 
Zie de sterren in hun baan 
Sterren ontelbaar Overal vandaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
Hoor de zee 
Hoor de wind 
Hoor de regen als hij zingt 
Druppels ontelbaar in de oceaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
 
 
 

 
Ruik een bloem 
Ruik een vrucht 
Ruik de geuren in de lucht 
Geuren ontelbaar zweven af en aan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
Voel je hart  
Voel je huid 
Voel je adem als je fluit 
Mensen ontelbaar overal vandaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
Zie ik de zon de sterren en de maan 
Wat een wonder dat ik mag bestaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
PSALM PROJECT 51 
Was mij witter dan sneeuw, was mij 
schoon van mijn schuld. 
Zie mijn offer Heer, mijn berouw. 
Wees mij genadig o God, heb met mij 
toch geduld. 
Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw. 
 
Laat mij weer juichen, weer dansen in 
’t licht 
Laat mij weer leven voor uw 
aangezicht. 
Was mij witter dan sneeuw, laat mij 
rein voor U staan 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan 
 
Was mij witter dan sneeuw, maak mij 
sterk door uw Geest. 
Schep een zuiver hart diep in mij. 
Laat mij dicht bij U zijn. 
U  alleen, Heer, geneest. 
Van mijn zonde en schuld spreek mij 
vrij. 
 
Laat mij weer juichen, weer dansen in 
’t licht 
Laat mij weer leven voor uw 
aangezicht. 
Laat mij weer juichen, weer dansen in 
’t licht 
Laat mij weer leven voor uw 
aangezicht. 
 
Was mij witter dan sneeuw, laat mij 
rein voor U staan 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan 
 
Laat mij weer juichen,  
Laat mij weer dansen  
Laat mij weer leven 
Laat mij weer juichen,  weer dansen, 
weer leven. 
 
Was mij witter dan sneeuw, laat mij 
rein voor U staan 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan 
 

OPWEKKING 802 
Refrein 2x: 
Hier is mijn hart, Heer. 
Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 
Ik ben van U. Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw. Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
(Refrein) 
 
Ik ben van U. Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw. Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 
U bent sterk. U behoudt. 
U vergeeft. U bent trouw. 
U bent licht. Schijn in mij. 
U die leeft, leef in mij. 
Refrein 2 2x: 
Hier is mijn leven. 
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 
U bent meer dan genoeg. 
U bent hier. U bent goed. 
U bent hoop. U die redt, 
U bent al wat ik heb. 
(Refrein) 
 
(Refrein 2) 
 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 
OPWEKKING 602 
1.  
Vrede van God, de vrede van God 
de vrede van God zij met jou. 
Refrein:  
     Vrede van Hem, vrede van God, 
     de vrede van God zij met jou. 
2. 
In Jezus’ naam, in Jezus’ naam, 
in Jezus’ naam geef ik jou 
Refrein:  
3. 
Heilige Geest, de Heilige Geest, 
de Heilige Geest zij met jou. 
Refrein:  
 
 
 
 
 


