
 

Kerkdienst: 9:30 uur   zondag 8 augustus 2021*            te Scherpenzeel 
 
    Voorganger: br. Martijn Kooijman 
     
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: Daniel, Daniel 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor Onderweg 
Zingen: Opwekking 369: Door uw genade Vader  

- Gebed om leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Johannes 2: 1-12  

Zingen: Psalm 149: 1, 2, 3 
 
Verkondiging met als thema: ‘’WATERDRAGER’’ 
 
Zingen: Liedboek 78: 1, 2, 4  
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en voorbede + Onze Vader 
- Collectemogelijkheden:  1e collecte: Stichting HiP (Hulpverlening in Praktijk) 

2e collecte: Kerk 
3e collecte: Eigen Jeugdwerk 

 
Zingen: Opwekking 553: Laat het feest zijn in de huizen 
  

- Uitzending en Zegen 
 
Na de dienst: Als een hert dat verlangt naar water - instrumentaal 

 
  

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving:  
Collecte 8 augustus 2021 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 
 
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. 
 
DANIEL, DANIEL 
Refrein: 
Daniël, Daniël 
Vertrouw op God, Hij hoort je 
wel 
Daniël, Daniël 
Vertrouw op God, Hij hoort je 
wel 
 
Als je in de kuil van de leeuwen 
ligt 
Snoert Hij de muil van de 
leeuwen dicht 
Al zien ze geel en groen 
Ze kunnen je niks doen 
 
Refrein 
 
Hoor je ze grommen, ze kijken 
zo woest 
Hun tanden zijn al jaren niet 
gepoetst 
Ze lusten je wel rauw 
Maar God belooft je trouw 
 
Refrein 
 
Soms wordt er vreselijk op me 
geknord 
Dan lijkt het of ik opgegeten 
word 
Maar zit ik in het nauw 
Dan denk ik weer aan jou 
Refrein 
 
OPWEKKING 369 
Door Uw genade, Vader, 
Mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
Maar door het bloed van het 
Lam. 

U roept ons in Uw nabijheid 
En dankzij Uw Zoon. 
Dankzij het bloed dat ons 
vrijpleit, 
Komen wij voor Uw troon. 
 
Nooit konden wij zonder zonde 
Voor u staan. 
Maar in Uw Zoon zijn wij 
schoon. 
Door het bloed van het Lam. 
 
Door Uw genade, Vader, 
Mogen wij het binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
Maar door het bloed van het 
Lam. 
 
PSALM 149: 1, 2, 3 
Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer 
verhogen. 
laat allen die Gods naam 
belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u 
schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
Laat het een hoge feestdag 
wezen. 
De naam des Heren wordt 
geprezen 
met het aloude lied der 
vaad'ren. 
De heil'ge reien naad'ren. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn 
aangezicht 
en slaat de harp en roert de 
trom 
in 's Heren heiligdom. 
 
De Heer gedenkt in gunst de 
zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de 
kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer 
verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en 
nacht 
en roemt zijn grote macht 
 
LIEDBOEK 78: 1, 2, 4  
Laat me in U blijven, groeien, 
bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij 
overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf 
gewijd. 

Doorstroom, beziel en zegen 
mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 
Ik kan mijzelf geen wasdom 
geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er 
leven 
en levensvolheid meer en 
meer! 
Uw Geest moet in mij 
uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 
 
Dan blijft mijn ziel voor U 
gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in 
kracht! 
Het werk in needrigheid 
begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid 
volbracht! 
Wat in de windslen sliep, 
ontbot, 
en komt in 't licht en rijpt voor 
God. 
 
OPWEKKING 553 
Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat. 
Als het onrecht buigt voor 
Jezus 
en het volk weer bidden gaat. 
 
In de bergen, door de dalen: 
hoor ons loflied overal. 
In de hemel en op aarde 
als uw glorie komen zal. 
 
Laat Uw licht zien in het duister 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat Uw heerlijkheid 
verschijnen 
in de wereld, in ons huis. 
 
In de bergen, door de dalen: 
hoor ons loflied overal. 
In de hemel en op aarde 
als uw glorie komen zal. 
 
Halleluja, Halleluja 8x 
 
In de bergen, door de dalen: 
hoor ons loflied overal.  
In de hemel en op aarde 
als uw glorie komen zal. 
 
 
 


