
 

Kerkdienst: 9:30 uur    *zondag 6 juni 2021*       te Scherpenzeel 
 
    Predikant: ds. L. Wüllschleger, Harderwijk 
    Pianist: Sjaak Prins 
    M.m.v. het combo 
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom & mededelingen 
Zingen: Opwekking 654: Dank u voor deze nieuwe dag  

- Stil Gebed, onze Hulp en Groet 
- Kindermoment 

Zingen: Kinderlied: van A tot Z  
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor Onderweg 
Zingen: Opwekking 194: U maakt ons één 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Handelingen 2:41-47 

Zingen: Psalm 87:1, 2, 3, 4 (DNP) 
 

- Verkondiging met als thema: ‘GEMEENTE IN VIEREN’’ 
Tekst: Handelingen 2:42 

 
Zingen: Opwekking 249: Heer wat een voorrecht 
 
GEBEDEN EN UITZENDING 

- Dankgebed, voorbede en Onze Vader 
- Collectemogelijkheden:  1e collecte: Operatie Mobilisatie 

2e collecte: Kerk 
3e collecte: Eigen Jeugdwerk 

 
Zingen: Gods Zegen voor jou (Sela) 
 

- Uitzending en Zegen 
 
  

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving:  
Collecte 6 juni 2021  
 
iDeal (Tikkie)  
Cgkdeopenhof.nl/geven  
 
 
 
 



 

OPWEKKING 654  
Dank U voor deze nieuwe dag 
die ik van U ontvangen mag, 
Heer wat een zegen, 
elke dag opnieuw. 
U geeft uw liefde telkens weer 
en uw genade keer op keer, 
iedere morgen, elke dag 
opnieuw. 
 
U geeft mij vrede 
die de wereld niet geeft, 
U geeft mij blijdschap 
door uw Heilige Geest. 
 
Refrein: 
Ja, de blijdschap die U mij 
geeft, 
is meer dan de vreugde 
die de wereld heeft. 
Als de zon schijnt 
en in de donkere nacht; 
de vreugde van U is mijn 
kracht, 
de vreugde van U is mijn 
kracht. 
 
VAN A TOT Z 
A van Almachtig 
B van Bevrijder 
C is van Christus, Gezalfde van 
God 
D is van Dienaar 
E is van Eeuwig 
F van Formeerder, Hij schiep 
het heelal 
G van Gekruisigd 
H is van Hoeksteen 
I van Immanuël, God is met ons 
J is van Jezus 
K is van Koning 
L van Zijn Liefde, die Hij aan 
mij toont 
 
Refrein:  
Van A tot Z 
Bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
Oneindig groot 
Is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij 
 
M van Messias 
N is van Ned'rig 
O is van Opstanding 
P van Profeet 
Q van I.Q. onze God is de 
slimste 
R is van Rots en 
S is van Schild 
 
Refrein 
 
T is van Toevlucht, een veilige 
haven 
U van Uniek 
Verlosser is V 

W is de Weg 
X voor eXtra bijzonder 
IJ voor IJzersterk 
Z van Zoon van God 
 
Refrein 2x 
 
OPWEKKING 194 
U maakt ons één, 
U bracht ons tezamen, 
wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één, 
U bracht ons tezamen, 
wij eren en aanbidden U. 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw 
gezin. 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw 
gezin.   2x  
 
U maakt ons één, 
U bracht ons tezamen, 
Wij eren en aanbidden U 
 
PSALM 87 
1. Op hoge heuvels met een rijk 
verleden, 
gewijde bergen, heilig voor de 
HEER, 
ligt Sion – van haar poorten 
houdt Hij meer 
dan van de pracht en praal van 
Jakobs steden. 
 
2. Rahab heeft Hij nooit uit het 
oog verloren; 
ook Filistea, Tyrus, Babylon 
en Nubië, elk volk onder de zon 
is hier in Sion, stad van God, 
geboren. 
 
3. De hele wereld zal van Sion 
horen. 
De Allerhoogste houdt haar zelf 
in stand. 
De HEER schrijft bij elk volk 
met eigen hand: 
‘Ook jij bent hier, in deze stad, 
geboren.’ 
 
4. ‘Gods wereldwijde werk is 
hier begonnen’, 
zo zingen alle volken in refrein. 
Ze dansen van geluk, van groot 
tot klein: 
‘In jou, mijn stad, ontspringen al 
mijn bronnen.’ 
 
OPWEKKING 249 
Heer, wat een voorrecht om in 
liefde te gaan, 
schouder aan schouder in Uw 
wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U 

bent, 
want Uw woord maakt Uw 
wegen bekend. 
 
Samen op weg gaan, dat is ons 
gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet, 
vol van Uw liefde, genade en 
kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in 
de nacht. 
 
Samen te strijden in woord en 
in werk, 
één zijn in U, dat alleen maakt 
ons sterk, 
delen in vreugde, in zorgen, in 
pijn, 
als Uw kerk, die waarachtig wil 
zijn. 
 
Samen op weg gaan, dat is ons 
gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet, 
vol van Uw liefde, genade en 
kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in 
de nacht. 
 
Samen op weg gaan, dat is ons 
gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet, 
vol van Uw liefde, genade en 
kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in 
de nacht. 
 
GODS ZEGEN VOOR JOU 
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! 
  
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! 
 


