
 

Kerkdienst: 9:30 uur   *zondag 12 september 2021*       te Scherpenzeel 
 
    Predikant: ds. R. ter Beek, Leusden 
    Combo o.l.v. Gydo van de Lagemaat 
     
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom & mededelingen 
 

Zingen: Opwekking 586 Hij is Heer 
- Stil Gebed, Onze hulp en groet 

 
- Kindermoment 

Zingen – Kinderlied: Onder boven voor en achter     
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor Onderweg: Titus 2:11-14 
Zingen: Opwekking 789 Lopen op het water 
 

- Gebed om leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Handelingen 9:1-22 

 
Verkondiging met als thema: ‘Vervoermiddel voor de naam van Jezus’ 
Zingen: NLB 939 Op U alleen    
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en voorbede + Onze Vader 
- Collectemogelijkheden:  1e collecte: FFin Uganda 

2e collecte: Kerk 
3e collecte: Eigen Jeugdwerk 

 
Zingen: Opwekking 70 Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam 
  

- Uitzending en Zegen 
 

 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving:  
Collecte 12 september 2021 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opwekking 586 - Hij is Heer 
Heel de schepping geeft U eer, 
buigt zich vol aanbidding neer 
Jezus Christus, Zoon van God 
trouw in eeuwigheid 
 
Heel de schepping zingt Uw lof, 
U alleen bent onze God 
Onze Koning die regeert 
Heerser voor altijd! 
 
Refrein: 
Hij is Heer, en Zijn eer 
vult de aarde, vult de hemel 
want Zijn heerlijkheid word 
wereldwijd geroemd 
Hij is Heer, geef Hem eer 
heel de aarde, heel de hemel 
want wij leven voor de glorie 
van Uw naam, 
de glorie van Uw naam 
 
U alleen hebt alle macht 
leer u leven uit Uw kracht 
laat Uw vuur aan in ons hart 
Dat iedereen ons ziet 
en ieder hoor 
 
Refrein 
 
Heilig is de Heer 
de schepping juicht! 
de schepping juicht! 
Heilig is de Heer 
de schepping juicht! 
de schepping juicht! 
Heilig is de Heer 
de schepping juicht! 
de schepping juicht! 
Heilig is de Heer 
de schepping juicht! 
de schepping juicht! 
 
refrein 3x 
de glorie van Uw naam 
de glorie van Uw naam 
de glorie van Uw naam 
 
 
Onder, boven, voor en achter 
refrein: 
onder boven 
voor en achter 
God is altijd bij mij 
onder boven 
voor en achter 
God is om mij heen 
 
al vlieg ik met een vliegtuig 
naar een heel ver land 
of vaar ik naar een eiland met 
een prachtig strand 
al loop ik naar de buurvrouw 
aan de overkant 
ik ben nooit in mijn eentje want 
 

al ga ik naar mijn oma met de 
trein en bus 
of speel ik op het schoolplein 
met mijn broer en zus 
al loop ik voor mijn moeder 
naar de brievenbus 
God gaat altijd met me mee 
dus 
 
Opwekking 789  
U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U 
dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij 
vast. 
En als mijn voeten zouden 
falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw 
houdt stand. 
 
(Refrein) 
 
Bridge 4x: 
Geest van God, leer mij te gaan 
over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten 
kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 
(Refrein) 
 
NLB 939   (mel. Opw 575 ) 
Op U alleen, mijn licht, mijn 
kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor 
mij. 
Door golven heen, door storm 
en nacht, 
leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 
Uw vrede diep, Uw liefde groot, 
verjaagt mijn angst, verdrijft de 
dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
 
U werd een mens, U daalde 
neer, 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer, 
die ons van elke vloek bevrijdt. 
U sloeg de zonden aan het 
kruis 
en brengt ons bij de Vader 
thuis, 

want door Uw bloed, Uw 
levenskracht, 
komen wij vrij voor God te 
staan. 
 
Van eerste kreet tot laatste 
zucht, 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad 
gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan, ik ben Gods 
kind. 
Totdat U komt, mij roept 
voorgoed, 
 bent U het doel van mijn 
bestaan. 
 
 
Opwekking 70  
Heer, onze God, hoe heerlijk is 
uw naam, 
die U ons noemt door sterren, 
zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd 
en zijd, 
tonen het wonder van uw 
heerlijkheid. 
 
Heer, onze God, die aard’ en 
hemel schiep, 
zeeen en land met macht te 
voorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, dat U aan 
ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en 
luister schenkt? 
 
U komt ons, Heer, in Christus 
tegemoet. 
U geeft ons, Heer, verlossing 
door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw 
heerlijkheid: 
leven om Jezus’ wil in 
eeuwigheid! 
 
Daarom zal, Heer, ons lied een 
loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos 
refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij 
het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is 
uw naam! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


