Kerkdienst: 9.30 uur.

*zondag 16 mei 2021*

te Scherpenzeel.

Voorganger: br. R. Bouw, Veenendaal.
Pianist: Cynthia van de Bovekamp.

WEZENZONDAG
Combo.
internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl

***********************************************************************************************************************
LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom – Mededelingen.
- Opwekking 671.(Sela)
- Stil gebed, “Onze hulp” en groet.
- Kindermoment.
- Kinderlied: “’k Heb Jezus nodig”.

LUISTEREN NAAR GOD
- Woorden voor onderweg.
- Opwekking 539.
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest.
- Bijbellezing: Handelingen 1 : 9 – 14.
- Lied: “Heer, we kijken omhoog” (Sela)
- Verkondiging met als thema:
“WAT NU?”
- Opwekking 557.

Overmaken
NL 02 ABNA 048 3200 689
Omschrijving:

GEBEDEN EN UITZENDING

Collecte 16 mei 2021

- Dankgebed / voorbede / het “Onze Vader”.

iDeal (Tikkie)
cgkdeopenhof.nl/geven

- Collectemogelijkheden: 1e coll. diaconie: St. Gave.
2e coll. kerk.
3e coll. eigen jeugdwerk.
- Opwekking 604.
- Uitzending en Zegen.

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

OPWEKKING 671
1
U schiep zon en maan en
sterrenpracht,
Vader, U bent het geheim van het
leven;
alles toont uw macht.
2
U bent alles wat mijn hart verlangt,
U bezielt mij, Heer,
U houdt heel mijn leven
veilig in uw sterke hand.
refrein: 2x
Lof, aanbidding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart;
U maakt mij blij.
Van uw liefde zal ik blijven zingen;
ik prijs uw naam.
3
U geeft regen, zon en overvloed,
Vader, U bent het geheim van het
leven
dat U bloeien doet.
4
U doorgrondt mij en U houdt van mij,
wat een wonder, Heer, U bent
heilig, hoogverheven,
maar ook heel dichtbij.
(refrein) 2x

HEER, WE KIJKEN OMHOOG
(SELA)
Heer, we kijken omhoog en denken
aan U.
U was hier bij ons en waar bent U nu?
U lijkt soms zo ver te zijn.

Heilig is de Heer almachtig.
Waardig, waardig is zijn naam.
Heilig is de Heer almachtig.
Waardig, waardig is zijn naam.
(refrein) 2x

OPWEKKING 557
Laat uw glorie zien
aan heel de wereld om ons heen;
als wij samen U aanbidden
dan maakt U ons één.
Laat uw glorie zien,
laat alle blijdschap die U brengt
een getuigenis van hoop zijn
voor wie U niet kent.

‘k HEB JEZUS NODIG
1.
'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
in m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k Heb Hem nodig, dag aan dag.
2.
'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag,
in m'n handel. in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k wil Hem volgen, dag aan dag.
OPWEKKING 539
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.
Kom, zoals je bent en geef je hart.
kom.
Eens zal elke tong U belijden als
Heer,
buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan Hem
beloofd
die nu in U gelooft.
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
enz.

Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de
macht.
U heerst overal, bij dag en bij nacht;
van nu tot in eeuwigheid.
Jezus, hoog op de troon:
U leeft, U straalt als de zon.
Uw liefde is groot en schijnt door ons
heen.
U laat ons nooit alleen.
Heer, we leven voor U, al is het soms
zwaar.
U geeft ons uw Geest. U geeft ons
elkaar.
Geen mens hoeft alleen te zijn!
Heer, we kijken omhoog en zien naar
U uit.
U komt weer terug, dan zijn wij uw
bruid.
U zult altijd bij ons zijn.

Refrein:
Als wij samen U aanbidden
en vol eerbied voor U staan,
daalt uw Geest neer in ons midden;
raak ons allen aan.
Als wij Jezus' naam belijden
als de enige die redt.
Toon uw majesteit en glorie,
dat is ons gebed.
Laat uw glorie zien,
dat heel de wereld h***n mag
het lied van Jezus en het kruis
waar Hij ons redding bracht.
Laat uw glorie zien
aan wie gebroken is en moe,
dat zij h***n hoe U liefdevol
hun namen roept.
(Refrein)
Laat uw glorie zien. ..(4x)
Wij aanbidden U... (4x)

OPWEKKING 604
Kom en laat ons prijzen
De God van alle eeuwen,
Vader van de schepping,
Heer van zee en land.
Kom en laat ons prijzen
En juichen voor zijn grootheid,
Want Hij, de grote Koning,
Heeft de wereld in zijn hand.
Eer en verheerlijk Hem,
)
Open je hart voor zijn aanwezigheid)
Eer en gehoorzaam Hem,
)
Want Hij, de grote Koning,
)
Heeft de wereld in zijn hand.
)2x
Kom, laat ons aanbidden
De God van onze redding,
Onze goede Herder,
Die ons leven leidt.
Kom, laat ons aanbidden,
Ons buigen voor zijn grootheid,
Want Hij is onze God
En wij de schapen die Hij weidt.
Eer en verheerlijk Hem,
)
Open je hart voor zijn aanwezigheid)
Eer en gehoorzaam Hem,
)
Want Hij is onze God
)
En wij de schapen die Hij weidt. )2x
Omdat wij aan Hem toebehoren,
Wandelen wij in zijn licht.
Om Hem te zien, zijn stem te horen,
Komen wij voor zijn aangezicht.
Eer en verheerlijk Hem,
)
Open je hart voor zijn aanwezigheid)
Eer en gehoorzaam Hem,
)
Want Hij, de grote Koning,
)
Heeft de wereld in zijn hand.
)2x
Want Hij, de grote Koning,
Heeft de wereld in zijn hand.

