
 
Kerkdienst: 9.30 uur.                                    *zondag 9 mei 2021*                                             te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. A.C. van der Wekken, Dokkum. 

 
Combo o.l.v. Gydo van de Lagemaat. 

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

- Welkom – Mededelingen. 

- Opwekking 569.   

- Stil Gebed, “Onze hulp” en groet. 

- Kindermoment 

- Kinderlied: “De wapenrusting”. 

 

LUISTEREN NAAR GOD  

- Woorden voor onderweg. 

  - Psalm Project 32. 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Bijbellezing: Johannes 21 : 1 – 14. 

  - Opwekking 616. 

- Verkondiging met als thema: 

“HET IS DE HEER !” 

  - Opwekking 488. 

 

GEBEDEN EN UITZENDING 

- Dankgebed / voorbede / het “Onze Vader”. 

- Collectemogelijkheden: 1e coll. diaconie: FF in Uganda.  

                                                   2e coll. kerk. 

                                                   3e coll. eigen jeugdwerk. 

  - Opwekking 746. 

- Uitzending en Zegen. 

 
 
 

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

Overmaken 
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OPWEKKING 569 
1 
Over al wat leeft, bent U de hoogste 
Heer, 
als de zon opkomt elke morgen weer. 
Daarom vraag ik U, Heer van zee en 
land: 
neem ook mijn leven in uw hand. 
refrein: 
 Regeer in mij met al uw kracht 
 in mijn mooiste droom, 
 in mijn zwartste nacht. 
 Er is één ding dat ik U vraag: 
 O, Heer, regeer in mij vandaag. 
2 
Laat alles wat ik zeg en alles wat ik 
denk 
als een spiegel zijn van wie U in mij 
bent. 
U bent zoveel meer dan ik verlangen 
kan: 
Heer, neem mijn leven in uw hand. 
refrein: 
 
DE WAPENRUSTING 
(Opw kids 12) 
Ik draag de wapenrusting 
van God, 
ik leef naar zijn gebod en 
ik strijd de goede strijd. 
 
Ik heb het schild van geloof, 
de helm van het heil. 
Mijn zwaard is Gods Woord, 
ja ik strijd en overwin! 
Ik heb het schild van geloof, 
de helm van het heil. 
Mijn zwaard is Gods Woord, 
ja ik strijd en overwin! 
 
PSALM PROJECT 32 
Zo liefdevol, Heer, rust op mij uw oog. 
U leidt mij uit de diepte weer omhoog. 
Mijn schuld en ontrouw hebt U 
weggedaan. 
Als nieuwgeboren ziet U mij nu aan. 
U zult mij voortaan door uw trouw 
bewaken. 
U zult mijn leven vol van vreugde 
maken. 
Zo zal uw weg mij wijzen waar te 
gaan. 
U gaat mij voor, u maakt voor mij ruim 
baan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zolang ik zweeg verdorde mijn 
bestaan. 
Ik was bezwaard, zo greep de schuld 
mij aan. 
Zwaar woog uw hand op mij, Heer, 
dag en nacht. 
In zelfbeklag verdween mijn 
levenskracht. 
Mijn ontrouw, Heer, heb ik aan U 
beleden 
U die vergeeft, tot u heb ik gebeden. 
Ben ik omringd door storm en 
watervloed: 
Op u vertrouw ik, Heer, U die mij 
hoedt. 
 
U zult mij voortaan door uw trouw 
bewaken. 
U zult mijn leven vol van vreugde 
maken. 
Zo zal uw weg mij wijzen waar te 
gaan. 
U gaat mij voor, u maakt voor mij ruim 
baan. 
 
OPWEKKING 616 
Houd mij dicht bij U. 
Laat me nooit meer gaan. 
Voor u leg ik mijn leven neer.  
Verlangend naar u vriendschap Heer. 
 
U alleen begrijpt 
Wat ik nodig heb. 
Uw liefde die mij warmte geeft, 
als U mij in uw armen neemt 
Leid mij naar u hart. 
Breng mij terug naar U. 
Refrein: 

U bent mijn doel. 
U bent mijn harts verlangen. 
U bent mijn doel. 
Houd mij heel dicht bij U. (3x) 

Refrein: 
U bent mijn doel. 
U bent mij harts verlangen. 
U bent mijn doel. 
Houd mij heel dicht bij U.  
Houd mij heel dicht bij U. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
OPWEKKING 488  
1 
Heer ik kom tot U;  
neem mijn hart, verander mij,  
als ik U ontmoet  
vind ik rust bij U.  
Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken  
voor de kracht van uw liefde  
Refrein:  

Houd mij vast,  
laat uw liefde stromen.  
Houd mij vast,  
heel dichtbij uw hart  
Ik voel uw kracht  
en stijg op als een arend;  
dan zweef ik op de wind,  
gedragen door uw Geest  
en de kracht van uw liefde  

2 
Heer, kom dichterbij  
dan kan ik uw schoonheid zien  
en uw liefde voelen,  
diep in mij.  
En Heer, leer mij uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan  
en elke dag mag leven  
door de kracht van uw liefde.  
(Refrein ) + 

dan zweef ik op de wind  
gedragen door uw Geest  
en de kracht van uw liefde 

 
OPWEKKING 746 
De God van de vrede, geeft jou Zijn 
zegen 
Op alle wegen die je zult gaan 
 
Wanneer het meevalt, of soms ook 
tegen 
Bij zon en bij regen zal Hij naast je 
staan 
 
Hij is als een schaduw, die met je 
meegaat 
Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw 
 
Ontvang nu de vrede en de genade, 
van God onze Vader, zo zegent Hij 
jou 
 
 
 
 


