
 

Kerkdienst: 9:30 uur          *zondag 10 oktober 2021*            te Scherpenzeel 
 
    Predikant: Ds. Bert van de Bovekamp 
    Combo o.l.v. José Heijstek 
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
Belijdenis van het geloof zal worden afgelegd door: 
Sander Brunekreeft & Elja Brunekreeft-Verkerk 
Sjoerd van Doorn & Thieske van Doorn-Verkerk 
Jan van Essen & Danielle van Lambalgen 
Steef Hoofjes & Marion Hoofjes-Hese 
Jasper van Dijk, Esther van Ginkel, Bas van Jaarsveld,  
Sjoerd Veldhuizen en Marinde Vonk. 
Twee kinderen worden gedoopt:  
Joas Matthias (Joas) Brunekreeft, geboren op 19 september 2020 
Seff Emanuel (Seff) van Doorn , geboren op 11 november 2020 
Gedoopt door onderdompeling worden: 
Bas van Jaarsveld, Marinde Vonk en Marion Hoofjes-Hese 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 
Zingen Reckless Love (tekst per beamer) 

- Welkom & aankondiging door Jasper van Dijk                              
Zingen: Belijdenis (Sela) 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Psalm 91 
- Verkondiging met als thema: Beschermd door God!              

Zingen: Psalm 91 (Sela) 
 
VIERING VAN DE BELIJDENIS EN DOOP 

- De betekenis van de Belijdenis en Doop 
De belijdeniscatechisanten zingen: Opwekking 399 Vader God, ik vraag me af 

- Belijdenisvragen, Ja-woord: de nieuw belijdende leden krijgen geknield  
- en onder handoplegging de persoonlijke bijbeltekst.  
- Marinde, Marion en Bas worden gedoopt 

Zingen: Opwekking 642 De Rivier (staande) (tekst per beamer) 
              (dopers en dopelingen gaan omkleden, op dat moment onderstaande liederen:) 
Muzikaal Intermezzo: Opwekking 807 God van licht (tekst per beamer) 

 (Kinderen Bijbeluur en kinderen uit de zaal voor het podium staan) 
Zingen: Kinderlied: Ik wil even bij U komen (Marcel & Lydia Zimmer) 
              (Tijdens het lied worden de kinderen binnengebracht vanuit achterin de zaal) 

- Doopvragen en doopbelofte 
- Joas en Seff ontvangen de Doop 

Zingen: NLB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn (staande) 
- Vraag aan de gemeente (hierna zitten)  

(daarna gaan de kinderen naar hun plaats) 
- Overhandiging kaarten/geschenken. 

 
GEBEDEN EN UITZENDING 

- Gebeden, Stil Gebed en Onze Vader 
- Collectemogelijkheden:  

1e collecte:  Dit Koningskind / SGJ 
2e collecte: Kerk 

            3e collecte: Eigen Jeugdwerk 
- We belijden ons geloof (staande)  

Zingen: NLB 913: 1,3,4  Wat de toekomst brengen moge (Mel. The Rose) 
- Uitzending en Zegen 

 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 10 oktober 2021 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande 
QR-code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Reckless Love 
Before I spoke a word, You were 
singing over me 
You have been so, so good to me 
Before I took a breath, You 
breathed Your life in me 
You have been so, so kind to me 
 
Oh, the overwhelming, never-
ending, reckless love of God 
Oh, it chases me down, fights 'til I'm 
found, leaves the ninety-nine 
I couldn't earn it, and I don't 
deserve it, still, You give Yourself 
away 
Oh, the overwhelming, never-
ending, reckless love of God, yeah 
(rest beamer) 
 
Belijdenis – Sela 
U bent de God die roept, 
mijn hart en leven zoekt, 
die mij gevonden heeft; 
het eeuwig leven geeft. 
  
Als aan U toegewijd, 
mijn hart en mond belijdt: 
Ja, Jezus is mijn Heer; 
dan kniel ik voor U neer. 
  
Ik heb jou gekozen, 
opgedragen om mijn weg te gaan. 
In Mij blijvend vrucht te dragen, 
ga dan in mijn Naam. 
  
Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer. 
  
Mijn Jezus, geef mij kracht, 
als ik uw hulp verwacht; 
voltooi in mij uw werk 
en maak in zwakheid sterk. 
  
Als U mijn wegen leidt, 
in moeite en in strijd, 
houd ik gelovig stand; 
Heer, neem me bij de hand. 
  
Blijf in mijn liefde, alle dagen; 
in liefde voor elkaar. 
Wat je de Vader ook wilt vragen, 
vraag het in mijn Naam. 
  
Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer. 
Belijden onze Heer, 
Jezus onze Heer, Jezus, amen. 
 
Psalm 91 (Sela) 
De Heer is je schild en bevrijder, 
de redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 
  
In Gods nabijheid is geen angst 
meer voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
open je ogen 
en zie dat het kwaad vergaat. 
  

Wie in de schuilplaats van de 
Allerhoogste woont 
en overnacht in zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn 
God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn 
God! Ik vertrouw op U. 
  
Als je mag wonen bij de Hoogste 
ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
maar vertrapt de tegenstand. 
 
Ik bevrijd wie mij liefheeft 
en bescherm wie mij kent. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben ik bij je 
en bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 
 
Opwekking 399 –  
Vader God ik vraag me af 
Hoe ik ooit heb geleefd  
Zonder te weten dat Uw vaderhart 
Al zolang om mij geeft 
Maar nu ben ik Uw kind 
Nu mag ik wonen in Uw huisgezin  
En ik zal nooit meer eenzaam zijn  
Want Vader U bent altijd bij mij 
 
Heer ik wil U prijzen (3x) 
Zolang ik leef 
 
Opwekking 642 De Rivier 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag 
‘t Is een stroom van uw genade, 
waar ’k U steeds ontmoeten mag. 
 
-Refrein- 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het 
water, 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer. 
(rest zie beamer) 
 
Opwekking 807 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op 
zee. (2x) 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord 
stand. In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op 
zee. (2x) 
Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, (3x)   

(rest zie beamer) 
 
Ik wil even bij u komen 
ik wil even bij U komen 
in de stilte, heel alleen 
even uit de drukte  
weg van iedereen 
U kent mijn gedachten  
mijn zorgen groot en  
klein maar het mooiste is dat ik 
bij U mezelf mag zijn 
 
U bent mijn vriend  
U laat mij nooit alleen 
U bent mijn vriend 
slaat uw armen om mij heen 
iedere dag van mijn leven 
op de weg die ik zal gaan 
kan ik op u vertrouwen  
U zult altijd naast mij staan 
 
ik wil even bij U komen 
in de stilte, heel alleen 
even uit de drukte  
weg van iedereen 
ik kniel aan uw voeten 
met eerbied en ontzag 
en vol dankbaarheid omdat 
ik bij U komen mag 
U bent mijn....... (2x) 
 
NLB 416  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Bij gevaar, in bange tijden, 
over jou Zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
In zijn liefde je bewaren. 
In de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten. 
In Zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
NLB 913 
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. 
 


