
 
Kerkdienst: 18.30 uur.                                    *zondag 9 mei 2021*                                             te Scherpenzeel. 

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

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

Voor de dienst: “Gelukkig is het land” 

LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom – Mededelingen.       

- We luisteren naar: Liedboek 444 vers 1, 2 en 3. 

- Stil Gebed, “Onze hulp” en groet. 

 - We luisteren naar: Psalm 62 vers 1 en 5. 

            

LUISTEREN NAAR GOD 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Bijbellezing: Genesis 18 : 16 – 33. 

 - We luisteren naar: Liedboek 470 vers 1, 3 en 4.  

- Tekst: Genesis 18 : 32. 

- Verkondiging met als thema: 

  “GEBED VOOR DE STAD!”        

- We luisteren naar: “Er is een God die hoort”. 

 

DANK EN GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed / gebeden. 

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

-                                    2e coll. kerk. 

-                                    3e coll. eigen jeugdwerk. 

- Geloofsbelijdenis: 

- We luisteren naar: NLB 416 vers 1, 2 en 4. 

- Uitzending en Zegen. 

 

Na de dienst: “Trumpet and organ” (Bach).  

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

Overmaken 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving: 
Collecte 9 mei 2021 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



 
 
GEZANG 444 
1 
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
2 
Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle englen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 
3 
Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 
 
~PSALM 062        
1. 
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil,- op Hem toch kan ik 
bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast; 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
5. 
Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt; 
God is een schuilplaats voor ons 
allen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GEZANG 470 
1 
Wat vlied' of bezwijk',  
getrouw is mijn God, 
Hij blijft aan mijn zij  
in 't wisselend lot; 
moog 't hart soms ook beven  
in 't heetst van de strijd, 
zijn liefd' en ontferming  
vertroosten altijd. 
3 
Als God mij vertroost,  
is 't kruis niet te zwaar, 
dan ken ik geen vrees  
in 't bangste gevaar, 
dan win ik al strijdend  
vertrouwen en kracht 
en zing ik mijn psalmen  
in duistere nacht. 
4 
Ik roem in mijn God,  
ik juich in zijn trouw, 
de rots mijner ziel,  
waar 'k eeuwig op bouw. 
Ik zal Hem nog prijzen  
in 't uur van mijn dood, 
dan rijst nog mijn loflied:  
zijn goedheid is groot! 
 
ER IS EEN GOD DIE HOORT 
Vreugde of blijdschap, droefheid of 
smart.  
Er is een God, er is een God.  
Stort bij Hem uit, o mens toch uw 
smart, 
er is een God die hoort.  
Ga steeds naar Hem om hulp en om 
raad, 
wacht niet te lang, 't is spoedig te laat.  
Dat niet door twijfel 't hart wordt 
verstoord.  
Er is een God die hoort.  
 
God schonk zijn Zoon in Bethlehems 
stal, 
Heer van het al, Heer van het al.  
Hij droeg verneed'ring, smaad zonder 
tal, 
Heerser van 't gans heelal.  
Want onze Schepper, Koning der 
aard 
heeft zelfs zijn eigen Zoon niet 
gespaard.  
Ga dan naar Hem nu 't morgenlicht 
gloort.  
Hij is de God die hoort.  
 
Van oost en west, van zuid tot noord, 
zeg het voort, zeg het voort, 
wordt 's Heren liefd' alom gehoord, 
zegt het toch allen voort.  
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen, 
maar zoek het heil bij Jezus alleen. 
Dat al uw hoop op Hem is gericht, 
Jezus is 't eeuwig Licht. 

 
 
NLB 416. 
1 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen, 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
2 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
4 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
In zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 
 
 


