
 

Kerkdienst: 18:30 uur    *zondag 25 juli 2021*       te Scherpenzeel 
 
    Predikant: ds. M. Hogenbirk, Bennekom 
    
     
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
Voor de dienst: Vreugde, vreugde, louter vreugde 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Begroeting 
Zingen: Liedboek 448: 1, 2  

- Inkeer in stilte, Woord van toewijding en Groet van God 
Zingen: Psalm Project 27 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Gebed om Woord en Geest 
- Bijbellezing: 1 Petrus 1: 1-12 

Zingen: Psalm 66: 1, 3  
- Bijbellezing: 1 Korinthe 10: 1-13  

Zingen: NHB 178: 7,8 
 
Verkondiging met als thema: ‘’VREUGDE IN VERZOEKING?’’ 
   Tekst: 1 Petrus 1: 6 
 
Zingen: Liedboek 428: 1, 2 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Gebeden 
- Collectemogelijkheden:  1e collecte: Gipsy Mission 

2e collecte: Kerk 
3e collecte: Eigen Jeugdwerk 

Zingen: Psalm 124:1 
- Geloofsbelijdenis 

Zingen: Psalm 124: 4 
 

- Uitzending en Zegen 
We antwoorden met Liedboek 456: 3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 

Na de dienst: Trumpet Tune (Henry Purcell)  

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving:  
Collecte 25 juli 2021 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

LIEDBOEK 448: 1,2 
Soms groet een licht van 
vreugde 
de christen als hij zingt: 
de Heer is ‘t die met vleugels 
van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons ‘t goede doen, 
Hij geeft na donk're regen 
een mild en klaar seizoen. 
 
Goddank, wij overdenken 
‘t geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, 
dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen, 
begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen, 
wat hij ook brengen mag 
 
PSALM 27: 1, 7 
God is mijn licht mijn heil wie 
zou ik vrezen, 
ik steun op Hem, verlaat mij op 
de Heer. 
Veilig bij God hoef ik niet bang 
te wezen, 
Hij is mijn hulp, wat mij bedreigt 
valt neer. 
 
Dit ene is 
wat heel mijn hart verlangt, 
te wonen waar Hij mij liefdevol 
ontvangt, 
die veilig in zijn huis mij bergt 
en hoedt, 
wacht op de Heer mijn hart, 
ja wacht, houd moed. 
 
Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch 
uw wegen, 
wees mij een gids die veilig mij 
geleidt. 
Antwoord mij God en geef mij 
toch uw zegen, 
U die voor mij de weg al hebt 
bereid. 
 
Dit ene is 
wat heel mijn hart verlangt, 
te wonen waar Hij mij liefdevol 
ontvangt, 
die veilig in uw huis mij bergt en 
hoedt, 
wacht op de Heer mijn hart, 
ja wacht, houd moed. 
 
Dit ene is 
wat heel mijn hart verlangt, 
te wonen waar Hij mij liefdevol 
ontvangt, 
die veilig in uw huis mij bergt en 
hoedt, 
wacht op de Heer mijn hart, 
ja wacht, houd moed. 
Wat heel mijn hart verlangt, 

te wonen waar Hij mij liefdevol 
ontvangt, 
die veilig in uw huis mij bergt en 
hoedt, 
wacht op de Heer mijn hart, 
ja wacht, houd moed. 
 
 
PSALM 66: 1, 3 
Breek, aarde, uit in 
jubelzangen, Gods glorierijke 
naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof 
ontvangen. Geducht zijn uwe 
daden, Heer. Uw 
tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw 
beleid.  
 
Heel d' aarde moet uw naam 
verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 
Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zingt alom op aard, 
looft Hem door wie wij zijn 
herboren, 
die ons voor wank'len heeft 
bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons 
leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur 
ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 
 
NHB 178: 7, 8 
Ruwe stormen mogen woeden 
Alles om mij heen zij nacht 
God, mijn God zal mij 
behoeden 
God houdt voor mijn heil de 
wacht 
Moet ik lang zijn hulp verbeiden 
Zijne liefde blijft mij leiden 
door een nacht, hoe zwart, hoe 
dicht 
voert hij mij in ’t eeuwig licht 
 
Maar wat lot, ’t zij dood of leven 
Smaad of eerbetoon, mij wacht, 
Jezus zal mij nooit begeven: 
Ben ik zwak, bij Hem is kracht. 
Gunst van mensen, raad van 
vrienden, 
Bitt’re haat van 
kwaadgezinden, 
Hoogte, diepte, vreugd of rouw, 
Niets ontrooft mij aan Gods 
trouw 
 
LIEDBOEK 428: 1, 2 
Jezus, mijn verblijden, 
voor mijn hart de weide, 
waar het vrede vindt 
't hart dat in verlangen 
naar U is bevangen, 

dat U zo bemint 
Lam, o kom, mijn Bruidegom. 
Buiten U is niets op aarde 
zo beminnenswaardig. 
 
Als gij mij wilt hoeden 
ben ik voor het woeden 
van de vijand vrij 
Laat de Satan tieren 
en zijn zege vieren 
Jezus staat mij bij 
Lijkt het wel of dood en hel 
over mij schijnt los te breken 
Jezus is mijn vrede 
 
PSALM 124: 1, 4 
Laat Israël nu zeggen blij van 
geest: 
Indien de Heer niet bij ons was 
geweest, 
toen vijandschap rondom was 
opgestaan, 
indien de Heer niet bij ons was 
geweest, 
Hij, onze hulp, wij waren lang 
vergaan. 
 
Die onze boeien slaakt, het is 
de Heer. 
Die voor de vrijheid waakt, het 
is de Heer. 
Door zijn verlossing zijn wij 
vrijgemaakt. 
Ons heil is in de naam van God 
de Heer, 
die God, die aard' en hemel 
heeft gemaakt. 
 
 
 


