
 

Kerkdienst: 9:30 uur   *zondag 26 september 2021*       te Scherpenzeel 
 
    Predikant: Ds. Bert van de Bovenkamp 
    Combo o.l.v. Gydo van de Lagemaat 
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
 
In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan:  
 
Benjamin Jacob Wouter (Benjamin) Doornenbal, geboren op  
10  februari  2021, zoon van Wouter Jan Doornenbal & Marieke  
Doornenbal- Rebergen, broertje van Nathan. 
Elise Milou (Milou) Mandersloot, geboren op 25 april 2021,  
dochter van Erik Mandersloot & Hilde Mandersloot-Veldhuizen, 
zusje van Laura en Femke 
Hendrik (Etan) van Engelenhoven, geboren op 14 augustus 2021,  
zoon van Elco van Engelenhoven & Jeanine van Engelenhoven- 
Blijenberg, broertje van Joël. 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom & mededelingen 
Zingen: Opwekking 679 Hij is hier, hij is bij ons 

- Stil Gebed, Onze Hulp en Groet 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Lukas 15 : 1 -7 
- Verkondiging met als thema:  

                      Jezus’ prioriteiten veroorzaken opschudding 
Zingen: Opwekking 587 U geeft een nieuw lied (tekst per beamer) 
 
VIERING VAN DE HEILIGE DOOP 

- De betekenis van de Doop 
Zingen: Opwekking 599: Kom tot de Vader 
(Tijdens het lied worden de kinderen binnengebracht vanuit achterin de zaal) 

- Doopgebed 
- Doopvragen en doopbelofte 

Zingen: Trinity: Ik wens jou  
(Tijdens dit lied komen de kinderen uit de zaal voor het podium staan) 

- Gesprekje met de kinderen 
Zingen: Kinderlied: Jezus is de Goede Herder 

- De kinderen ontvangen de Doop 
Zingen: Opwekking 746 De God van de vrede (staande) 

- Vraag aan de gemeente (hierna zitten) 
(daarna gaan de kinderen naar hun plaats) 

- Overhandiging doopkaarten/geschenken. 
 
GEBEDEN EN UITZENDING 

- Gebeden, Stil Gebed en Onze Vader 
- Collectemogelijkheden:  

1e collecte: Afdracht Diaconaal deel Landelijke kassen         
2e collecte: Kerk 

            3e collecte: Eigen Jeugdwerk 
Zingen: NLB 913: 1, 3 en 4 Wat de toekomst brenge moge 
              (melodie The Rose)  

- Uitzending en Zegen

 
Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving:  
Collecte 26 september 2021 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opwekking 679 Hij is hier 
Hij is hier, Hij is bij ons 
In ons hart, in ons huis, onder 
ons 
Hij is hier, hij is bij ons 
Kom maar en vertrouw op Hem 
 
Hij is hier, Hij is bij ons 
In ons hart, in ons huis, onder 
ons 
Hij is hier, hij is bij ons 
Kom maar en vertrouw op Hem 
 
Leg je last maar neer 
Bij de God die leven geeft 
Geef je zorgen over aan Hem 
Open nu je hart 
Voor het levend woord van God 
Hij is liefde, Hij is liefde 
 
Hij is hier…. 
 
Leg je last maar neer….. 
 
Hij is hier….. 
 
Opwekking 599  
Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
Gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt 
 
En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij 
komt 
 
Refrein: 
Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend 
de liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt 
daarmee is alles klaar wanneer 
jij komt 
 
En wat je nu ook doet 
Zijn liefde blijft bestaan 
want niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt 
gaf Hij zijn eigen Zoon 
en nu is alles klaar wanneer jij 
komt 
 
Refrein 2x 
 
 

De liefde die hij geeft, 
De woorden die hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 
Trinity Ik wens jou 
Ik wens jou een dak boven je 
hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, 
je tafel vol met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de 
hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je 
wacht. 
 
Ik wens jou genoeg om door te 
gaan 
Dat je rijkdom vindt door ook 
van weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe, en 
vrije tijd 
Met kind’ren om je heen tot aan 
het eind 
 
Refrein: 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dicht bij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou  
Een jas voor de regen  
En een vriend dicht bij jou 
 
Ik wens jou vrede toe om wie je 
bent 
Dat je lacht en huilt met alle 
mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart 
vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je 
leeft 
 
Refrein 
 
Ik bescherm je voor de wind  
En vindt voor jou een 
schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur,  
Want dan wordt jij niet bang 
In het donker loop ik naast je 
als een trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen, 
heel je leven 
 
Jezus is de goede Herder 
Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
 
Als je ’s avonds niet kunt 
slapen 
Als je bang in ’t donker bent 
Denk dan eens al die schapen 
Die de heer bij name kent 
 

Jezus is de goede herder 
Jezus hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
 
En wanneer je soms alleen 
bent 
En je hart is vol verdriet 
Denk dan aan de goede herder 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet 
 
Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
 
Opwekking 746  
De God van de vrede, geeft jou 
Zijn zegen 
Op alle wegen die je zult gaan 
Wanneer het meevalt, of soms 
ook tegen 
Bij zon en bij regen zal Hij 
naast je staan 
Hij is als een schaduw, die met 
je meegaat 
Jou nooit alleen laat, want Hij is 
trouw 
Ontvang nu de vrede en de 
genade, 
van God onze Vader, zo zegent 
Hij jou 
 
NLB 913: 1, 3 en 4 Wat de 
toekomst brengen moge. 
Wat de toekomst brengen 
moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden 
dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
Waar de weg mij brenge moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


