
 

Kerkdienst: 18:30 uur    *zondag 20 juni 2021*       te Scherpenzeel 
 
    Predikant: ds. C.N. van Dis  
     
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
Voor de dienst: Opwekking 501: Laat Uw vrede heersen 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom & mededelingen 
Luisteren: Liedboek 250: 1, 2, en 3 

- Stil Gebed, onze Hulp en Groet 
Luisteren: Liedboek 240: 4, 5 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Psalm 63, Johannes 18:29-30 

Luisteren: Psalm 42:1 
- Verkondiging met als thema: ‘’BETER DAN HET LEVEN’’ 

Tekst: Psalm 63:4  
 
Luisteren: Psalm 63: 1, 2 
 
DANK EN GEBED EN UITZENDING 

- Geloofsbelijdenis (staande) 
Luisteren: Psalm 63:3  

- Dankgebed – gebeden 
- Collectemogelijkheden:  1e collecte: Hilde in Zuid-Afrika 

2e collecte: Kerk 
3e collecte: Eigen Jeugdwerk 
 

Luisteren: Opwekking 520: Wees mijn verlangen (dit laatste lied zingen we mee) 
- Uitzending en Zegen 

 
Na de dienst: God and God alone (Grote Kerk, Harlingen, door Leo Ravensbergen) 
 
  

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving:  
Collecte 20 juni 2021  
 
iDeal (Tikkie)  
Cgkdeopenhof.nl/geven  
 
 
 
 



 

LIEDBOEK 250: 1, 2, 3 
Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel 
Gods, daal neder waar Gij 
wordt verwacht. Verschijn, 
Lichtengel, in de nacht, van 
onze geest, verward en trots.  
 
Waar Gij niet zijt, is het 
bestaan, is alle denken, alle 
doen, zo leeg en woest, zo 
dood, als toen, Gij, Geest, nog 
niet waart uitgegaan.  
 
Er is geen licht dan waar Gij 
zijt, uw vleugels breidt, uw 
vleugels strekt, geen leven, dan 
waar Gij het wekt, in een gemis 
dat naar U schreit. 
 
LIEDBOEK 250: 4, 5 
Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen 
U, kom, wees aanwezig in het 
woord; wek onze geest, opdat 
hij hoort, wek ons tot leven, hier 
en nu.  
 
O Heil'ge Geest, wij zijn 
verblijd, Gij immers, eeuwig 
ondoorgrond, legt zelf dit lied 
ons in de mond, ten teken dat 
Gij bij ons zijt. 
 
PSALM 42/ Als een hert 
(medley) 
Evenals een moede hinde naar 
het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te 
vinden, die ik ademloos 
verwacht. Ja, ik zoek zijn 
aangezicht, God van leven, 
God van licht. Wanneer zal ik 
Hem weer loven, juichend 
staan in zijn voorhoven?  
 
Als een hert dat verlangt naar 
water, zo verlangt mijn ziel naar 
U. U alleen kunt mijn hart 
vervullen, mijn aanbidding is 
voor U. U alleen bent mijn 
Kracht, mijn Schild. Aan U 
alleen geef ik mij geheel. U 
alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
U alleen kunt mijn hart 
vervullen, mijn aanbidding is 
voor U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PSALM 63: 1, 2 
Mijn God, Gij zijt mijn 
toeverlaat, naar U, Heer, strekt 
zich mijn verlangen. Mijn hart 
wil niets dan U ontvangen, die 
leven zijt en leven laat. O Heer, 
mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend 
brandt, - schenk Gij mijn leven 
nieuwe krachten.  
 
Eens zag ik in uw tempelhof U 
in uw glorie hoogverheven, 
wiens gunst mij meer is dan het 
leven, mijn lippen stamelden 
uw lof. Mijn leven lang wil ik U 
prijzen, uw naam aanbidden, 
want Gij voedt mij met uw 
kracht, Gij schenkt mij moed. O 
Heer, ik wil U dank bewijzen. 
 
PSALM 63: 3 
Wanneer ik wakend in de nacht 
mijn geest bij U, Heer, laat 
vertoeven, dan mag ik weer uw 
goedheid proeven; uw hulp 
wordt nooit vergeefs verwacht. 
Waar zich uw vleugels breed 
ontvouwden, zing ik mij van 
mijn zorgen vrij. Mijn ziel, Heer, 
is U zeer nabij, door uw hand 
word ik vastgehouden. 
 
OPWEKKING 520 
Wees mijn verlangen, o Heer 
van mijn hart, leer mij U kennen 
in vreugde en smart. Laat mijn 
gedachten op U zijn gericht; 
wakend of slapend, vervuld van 
uw licht.  
 
Geef mij uw wijsheid, uw 
woorden van eer, dat ik in U 
blijf en U in mij Heer, U als mijn 
Vader en ik als uw kind dat in 
uw armen geborgenheid vindt.  
 
Wat baat mij rijkdom of eer van 
een mens: bij U te wonen is al 
wat ik wens, met als beloning 
dat ik op U lijk; Hemelse 
Koning, pas dan ben ik rijk.  
 
Hemelse Koning, die het kwaad 
overwon, als ik daar kom in het 
licht van uw zon, stralend van 
vreugde, getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer 
naar U u 
 


