
 

Kerkdienst: 9:30 uur   *zondag 17 oktober 2021*       te Scherpenzeel 
 
    Predikant: ds. Bert van de Bovekamp 
    Combo o.l.v. Gydo van de Lagemaat 
     
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 

LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                           MICHAZONDAG 
- Welkom & mededelingen 

 
Zingen: Opwekking 587 – U geeft een nieuw lied 

- Stil Gebed, Onze hulp en groet 
Zingen – Kinderlied:  Psalm 8 (Lydia Zimmer) 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor Onderweg, en filmpje 
Zingen: Opwekking 717 – Stil, mijn ziel wees stil 
 

- Gebed om leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: 1 Johannes 3: 11-24 

Zingen: Psalm Project 121 
- Tekst: 1 Johannes 3: 17 

Verkondiging met als thema: ‘’Genieten van genoeg” 
 
Zingen:    Schrijvers voor gerechtigheid – U zag dat het goed was 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en voorbede + Onze Vader 
- Collectemogelijkheden:  1e collecte: Water voorziening Cambodja 

2e collecte: Kerk 
3e collecte: Eigen Jeugdwerk 

- (kinderen komen terug uit het Bijbeluur) 
-  

Zingen: Opwekking 748 – God zegent ons 
  

- Uitzending en Zegen 
 

 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving:  
Collecte 17 oktober 2021 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Opwekking 587 – 
Ik was verloren, maar U redde mij 
U trok mij uit de put, verhoogde mij 
Zoveel liefde, toen ik was 
afgedwaald 
Zocht U naar mij. 
Heer, U weet alles wat ik heb 
gedaan 
Maar door Uw bloed mag ik nu voor 
U staan. 
Zoveel liefde, dat ik een kind van U 
mag zijn. 
 
Refrein: 
U geeft een nieuw lied in mijn 
mond, 
Ik roep het uit met heel mijn hart, 
Een lied van dank voor mijn grote 
God, 
Halleluja! 
Nu sta ik vast op deze rots, 
nu ben ik veilig in de hand van God. 
Alles werd nieuw toen Jezus kwam, 
Halleluja, Uw liefde redde mij! 
 
Nu mag ik leven in Uw koninkrijk 
Want Jezus′ offer maakte plaats 
voor mij. 
Zoveel vrede, omdat U van mij 
hield, stierf U voor mij. 
En nu wij weten hoe geliefd wij zijn, 
zijn wij gekomen om bij u te zijn 
Zoveel vreugde, te weten dat U van 
ons houdt. 
 
Zoveel wonderen heeft U gedaan, 
Zoveel plannen liggen voor ons 
klaar 
Uw genade is zo groot voor ons, 
Dat wat geen mens verdient, 
Dat wat geen mens bedenkt, 
Is wat Uw liefde schenkt. 
 
Laatste keer: Uw liefde redde mij! 
 
Heer, onze Heer  
Heer, onze Heer 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde 
Heer, onze Heer 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde (2x) 
 
Zie ik de hemel 
het werk van uw hand 
zon, maan en sterren 
door U daar geplant 
de hele aarde 
en alles wat leeft 
het is echt ongelofelijk 
dat u dit aan ons geeft 
 
Heer, onze Heer… 
 
Wie ben ik Heer 
dat U zelfs aan mij denkt 
en mij uw aandacht 
en liefde steeds schenkt 
U geeft mij alles 
ik kom niets tekort 
en daarom dank ik U steeds weer 
U bent de grootste God 
 
Heer, onze Heer… (2x) 
 

Opwekking 717  
Stil mijn ziel wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij 
in je beproevingen en zorgen 
 
God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en dwaal niet af 
dwars door het dal zal Hij je leiden 
stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van 
verleiding 
 
God U bent mijn God….. 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd 
heeft 
wacht, wacht op de Heer 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht 
doorbreekt 
 
Refrein 2x- 
God U bent mijn God 
 
Psalm Project 121 
Ik sla mijn ogen op en zie 
De hoge bergen aan 
Ik sla mijn ogen op en zie  
De hoger bergen aan 
Waar komt mijn hulp vandaan (2x) 
 
Mijn wankle voeten zet Hij vast 
Als ik geen uitkomst zie 
Mijn wankle voeten zet Hij vast  
Als ik geen uitkomst zie 
Waar komt mijn hulp vandaan (2x) 
 
Mijn hulp is van de Here ) 
Die alles heeft geschapen )(4x) 
Die alles heeft geschapen  
Die alles heeft geschapen 
 
De Heer ziet heel je leven aan, 
iedere dag en nacht. 
De Heer ziet heel je leven aan, 
iedere dag en nacht. 
Houdt Hij voor jou de wacht,(2x) 
 
Waar komt mijn hulp vandaan,) 
mijn hulp is van de Heer.) 3x 
 
Waar komt mijn hulp vandaan, 
mijn hulp is van de Heer. 
Waar komt mijn hulp vandaan, 
mijn hulp is van de Heer. 
 
Schrijvers voor Gerechtigheid – 
U zag dat het goed was 
Het eerste woord was licht 
U sprak en het bestond 
Het werd avond, het werd ochtend 
De eerste dag was om 
 
De hemel was Uw werk 

Het water vond een plek 
Het werd avond, het werd ochtend 
De tweede dag was om 
 
U zag dat het goed was 
U zag dat het goed was 
 
De aarde was Uw werk 
Met bomen vol met fruit 
Het werd avond, het werd ochtend 
De derde dag was om 
 
U gaf de dag de zon 
U gaf de nacht de maan 
Het werd avond, het werd ochtend 
De vierde dag was om 
 
U zag dat het goed was 
U zag dat het goed was 
 
De vissen in de zee 
De vogels in de lucht 
De vijfde dag is voorbij 
En als U adam maakt 
Krijgt ieder dier een naam 
De zesde dag is voorbij 
 
U zag dat het goed was 
U zag dat het goed was 
 
Toen hebt U Uw werk  
Uw prachtige werk 
In handen van mensen gelegd 
 
U houd ons in Uw hand  
En zo houden wij vol 
Het wordt avond, het wordt ochtend 
U heeft het laatste woord 
 
Opwekking 748  
Heer, zegen ons met onverdiende 
liefde 
En laat ons boven alles uw gezicht 
zien  
Stralend als de zon 
De wereld ziet dan hoe U met ons 
omgaat 
En dat de weg die U, Heer, met ons 
opgaat 
Ons weer uitzicht biedt 
 
Refrein: 
Laat de volken voor U zingen 
U danken want U bent goed 
Laat de volken U bedanken  
Want U bent goed, grote God 
 
Jij wereld, juich 
God neemt het recht in handen 
Regeert als Koning over alle landen 
Neemt je bij de hand 
 
Refrein 
 
God zegent ons: een rijke oogst  
kwam binnen 
De Heer geeft ons veel meer dan 
wij verdienen 
Zegen komt van God 
Heer blijf bij ons, blijf ons uw zegen 
geven 
Zodat op heel de aarde ieder leven  
vol is van ontzag 
 
Refrein: 2x 
Laat de volken voor U zingen.. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


