
 

Kerkdienst: 9:30 uur    *zondag 20 juni 2021*       te Scherpenzeel 
 
    Predikant: ds. C.N. van Dis, Nieuwegein 
    Pianist: Marcel Liefting 
    M.m.v. het combo 
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom & mededelingen 
Zingen: Opwekking 815: Vul dit huis met uw glorie 

- Stil Gebed, onze Hulp en Groet 
- Kindermoment 

Zingen: Kinderlied: Ken je Gods gebod  
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor Onderweg: Mattheüs 22:34-20 en 1 Petrus 2: 19-25 
Zingen: Psalm 130: Uit de diepte roep ik tot U (Psalmen voor Nu) 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Filippenzen 1: 27- 2:11 

Zingen: Opwekking 687: Heer wijs mij uw weg (Sela) 
 

- Verkondiging met als thema: ‘’ZICHTBAAR EVANGELIE’’ 
Tekst: Filippenzen 2:5 
 

Zingen: Opwekking 355: U die mij geschapen hebt 
 
GEBEDEN EN UITZENDING 

- Dankgebed, voorbede en Onze Vader  
- Collectemogelijkheden:  1e collecte: Hilde in Zuid-Afrika 

2e collecte: Kerk 
3e collecte: Eigen Jeugdwerk 

 
Zingen: Opwekking 674: Zie de stroom van Jezus’ liefde  (dit laatste lied zingen we mee) 
 

- Uitzending en Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPWEKKING 355 
U die mij geschapen hebt. 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor- of tegenspoed, 
uw liefde doet mij zingen. 
 
U die mij geschapen hebt, 
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel. En U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel.  
  

Overmaken: 
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OPWEKKING 815 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw 
aanwezigheid 
Want alles is door U, en alles is 
tot U 
Openbaar aan ons Uw 
heerlijkheid  2x 
 
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 
Jezus, is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 
 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw 
aanwezigheid 
Want alles is door U, en alles is 
tot U 
Openbaar aan ons Uw 
heerlijkheid 
 
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 
Jezus, is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 2x 
 
Jezus, is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 
 
KEN JE GODS GEBOD 
(Melodie: Jezus zegt dat hij hier 
van ons verwacht) 
 
Ken je Gods gebod woorden 1 
tot 10 
Ken je Gods gebod, woorden 
een tot tien? 
God laat zo Zijn wil voor heel 
ons leven zien! 
Al die woorden zijn er, ook voor 
jou en mij. 
Leven zoals God wil, dat maakt 
je vrij! 
  
Een, dat is de Heer, niemand is 
als God. 
In zijn Vaderhand ligt heel ons 
levenslot. 
Twee: maak dan geen beelden, 
Hij is altijd meer. 
Dien geen and’re goden, dan 
God de Heer.  
  
Drie, dat is de naam van de 
hoge God. 
Hij vraagt ook aan jou, dat jij 
niet met Hem spot. 
Vier, dat is de rustdag, dag van 
onze Heer. 
Elke dag een feestdag, 
vandaag ook weer.  
  
Vijfde woord van God: blijf je 
ouders trouw. 
Denk aan wat ze deden in hun 
zorg voor jou. 

Zes: je moet niet haten, dat 
brengt veel verdriet. 
Schelden, slaan en schoppen, 
dat helpt je niet.  
  
Zeven is Gods woord, ja 
probeer het maar: 
dwars door dik en dun toch 
trouw zijn aan elkaar. 
Acht: je mag niet stelen, wat 
van and’ren is. 
Als je toch iets meepikt, dan 
gaat het mis.  
 
Negen: spreek geen kwaad en 
maak niemand zwart. 
zeg alleen de waarheid, houd 
een zuiver hart. 
Tien: wees niet jaloers op wat 
een ander heeft. 
Je wordt zielsgelukkig als jij zo 
leeft! 
 
PSALM 130 
Uit de diepten roep ik U 
Heer mijn God 
Ik heb U nodig Here, luister 
Nu ik schorgebeden fluister 
Luister toch 
Heer luister toch 
 
Als U niets dan zonden zag 
Heer, mijn God 
Wie bleef in leven? Maar U wilt 
nu 
juist vergeven dus verdient U 
diep ontzag 
ons diep ontzag 
 
Ik blijf wachten tot U komt 
Heer, mijn God 
Ik blijf nog sterker op U 
wachten 
dan een mens in lange nachten 
wachten op het licht 
het morgenlicht 
 
Israël, hoop op de Heer 
Hoop op God 
want Hij heeft zich aan jou 
verbonden. 
Hij verlost je van je zonden 
Hij maakt vrij 
Hij maakt jou vrij 
 
OPWEKKING 687 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en 
moedig mij weer aan. 
  
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg 
die eeuwig is. 
  
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
  
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 
OPWEKKING 674 
Zie de stroom van Jezus' liefde 
Overstelpend als een vloed. 
Toen de Mensenzoon ons 
vrijkocht 
Met zijn eigen kostbaar bloed. 
 
Wie kan zwijgen van zijn liefde 
Of vergeten wat Hij deed? 
Jezus' naam zij steeds 
geprezen, 
Tot in alle eeuwigheid! 
 
Aan het kruis werd Jezus' offer 
Tot een bron die altijd blijft. 
Door de sluizen van Gods 
goedheid 
Stroomde zijn barmhartigheid. 
 
Een rivier van diepe liefde 
Daalde uit de hemel neer, 
Bracht ons vrede met de Vader, 
Schonk de wereld leven weer. 
 
Het is uw volmaakte liefde, 
Die mijn diepste angst verdrijft. 
Vol vertrouwen mag ik komen, 
Waar uw rechterstoel verrijst. 
 
Want mijn rechter is mijn 
redder, 
Mijn verlosser pleit voor mij. 
Hij heeft zelf mijn straf 
gedragen; 
Jezus, mijn gerechtigheid! 
 
Wie kan zwijgen van zijn liefde, 
Of vergeten wat Hij deed? 
Jezus' naam zij steeds 
geprezen, 
Tot in alle eeuwigheid! 


