
 

Kerkdienst: 9:30 uur    *zondag 27 juni 2021*       te Scherpenzeel 
 
    Predikant: ds. Bert van de Bovekamp 
    Pianist: Cynthia van de Bovekamp 
    M.m.v. het combo 
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
 

VIERING HEILIG AVONDMAAL 
 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom & mededelingen 
Zingen: Opwekking 733: De zon komt op 

- Stil Gebed, onze Hulp en Groet 
Zingen: Kinderlied: Is je deur nog op slot? 

- We belijden ons geloof (staande) 
Zingen: Psalm 103:3 en 4 (DNP) (staande) 
 
VERKONDIGING EN AVONDMAAL 

- Gebed en voorbede 
- Bijbellezing: Johannes 17 

 
Verkondiging (1e deel) met als thema: ‘’JEZUS BIDT VOOR ONZE EENHEID MET GOD…’’ 
    Tekst: Johannes 17: 20-26 

 
Zingen: Opwekking 194: U maakt ons één 

- Gebed 
Zingen: Opwekking 705: Aan de maaltijd… 

- Brood en wijn 
 

Verkondiging (2e deel) met als thema: ‘’…ZODAT DE WERELD ZIJN LIEFDE ZIET.’’  
 
Zingen: Opwekking 800: Glorie aan de hoogste Heer 
 
GEBEDEN EN UITZENDING 

- Dankgebed, voorbede en Onze Vader  
- Collectemogelijkheden:  1e collecte: Open Doors 

2e collecte: Kerk 
3e collecte: Eigen Jeugdwerk 

Zingen: Opwekking 710: Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
 

- Uitzending en Zegen 
 
OPWEKKING 710 
Zegen mij op de weg die ik 
moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik 
zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van 
mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen 
lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
Ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, 

Heer, 
Jezus, kom tot mij 
 
Als de bron van leven, 
Die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
Waarin U zelf steeds mooier 
wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof 
voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en 
liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen 

te zijn. 
O God, zegen ons tot in 
eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn. 
 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van 
zegen zijn

Overmaken collecte: 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving:  
Collecte 27 juni 2021  
 
iDeal (Tikkie)  
Cgkdeopenhof.nl/geven  
 
 
 
 



 

OPWEKKING 733 
De zon komt op, maakt de 
morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied 
voor U 
Heer, wat er ook gebeurt en 
wat mij mag overkomen 
Laat mij nog zingen als de 
avond valt 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
Heer, vol geduld toont U ons 
Uw liefde 
Uw Naam is groot en Uw hart is 
zacht 
Van al Uw goedheid wil ik 
blijven zingen 
Tienduizend redenen tot 
dankbaarheid 
 
Refrein 
 
En op die dag, als mijn kracht 
vermindert 
Mijn adem stokt en mijn einde 
komt 
Zal toch mijn ziel Uw loflied 
blijven zingen 
Tienduizend jaar en tot in 
eeuwigheid 
 
Refrein 2x 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
IS JE DEUR NOG OP SLOT? 
Refrein 2x 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je kr-kr-kr 
Doe hem open voor God 
Want de Heer wil bij je wonen 
En dan ben je nooit alleen. 
 
Je hart is net een huisje 
Waar het gezellig is 
Maar het is er nog zo donker 
Er is iets wat ik mis. 
 
Refrein 2x 
 
En dan ben je nooit alleen. 
En dan ben je nooit alleen. 
 
PSALM 103 
De HEER blijft ons met liefde 
overladen. 
Bewogen is zijn hart en vol 
genade. 
Groot is zijn trouw, immens 

geduld heeft Hij. 
Hij laat ons niet voor elke 
zonde boeten, 
straft niet zo zwaar als eigenlijk 
zou moeten. 
Hij blijft niet boos, zijn woede 
gaat voorbij. 
 
De HEER is goed voor wie in 
Hem geloven; 
zijn trouw gaat zelfs de blauwe 
lucht te boven. 
Hij werpt de zonden ver bij zich 
vandaan. 
Hij troost ons met zijn vaderlijke 
zorgen. 
Wij, zwakke mensen, zijn bij 
Hem geborgen; 
Hij weet dat wij uit aarde zijn 
ontstaan.  
 
OPWEKKING 194 
Refrein: 
U maakt ons een 
U bracht ons te samen 
Wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons een 
U bracht ons te samen 
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. 
 
Refrein 
 
Wordt Uw wil gedaan, 3x 
Dan bindt het ons saam. 
Iedereen zal deel zijn van uw 
gezin. 
 
Refrein 
 
OPWEKKING 705 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
Als de Meester knielen wil, 
En vol liefde als een knecht 
Elk apart de voeten wast en 
zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
Dit is waarom Ik bij jullie 
neerkniel. 
Dit is hoe Mijn kerk behoort te 
zijn, 
Dit is wat de wereld ziet van 
Mij, Als je Mij gaat volgen. 
 
Refrein: 
Toon Mijn liefde 
Aan de ander 
Dien de ander 
Zo heb Ik ook jou liefgehad. 

Heb elkaar lief, 
Wat er ook gebeurt, 
Dien de ander, 
Zo heb Ik ook jou liefgehad. 
 
In de wereld wordt het stil, 
Als wij doen wat Jezus wil 
En gaan dienen als een knecht, 
Zoals Hij ons heeft gezegd. Hij 
zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
Dit is waarom Ik bij jullie 
neerkniel. 
Dit is hoe Mijn kerk behoort te 
zijn, 
Dit is wat de wereld ziet van 
Mij, 
Als je Mij gaat volgen. 
 
Refrein 
 
OPWEKKING 800 
Glorie aan de hoogste Heer 2x 
God van licht en kracht 
Engelen brengen Hem de eer 
De aard' bezingt zijn macht 
 
Waardig, waardig, Jezus is 
waardig 
Eer aan de Mensenzoon 
Groot is 'Ik Ben', aanbid en 
verhoog Hem 
Koning met eer gekroond 
 
Glorie aan de levensvorst 
Heil'ge Zoon van God 
Steeg naar de hemel, met de 
belofte 
Zie, Ik kom spoedig terug 
 
Waardig, waardig, Jezus is 
waardig 
Eer aan de Mensenzoon 
Zij die U eren, buigen zich voor 
U, 
Koning met eer gekroond 
 
Glorie aan de Geest van God 
Trooster aan ons beloofd 
Vul ons met kracht en vuur uit 
de hemel 
Stort uw liefde uit 
Waardig, waardig, Jezus is 
waardig 
Eer aan de Mensenzoon 
Groot is 'Ik Ben', aanbid en 
verhoog Hem 
Koning met eer gekroond 
 
Waardig, waardig, Jezus is 
waardig 
Eer aan de Mensenzoon 
Zij die U eren, buigen zich voor 
U, 
Koning met eer gekroond 
 


