
 

Kerkdienst: 9:30 uur   *zondag 24 oktober 2021*       te Scherpenzeel 
 
    Predikant: Prof. dr. A. Huijgen, Kampen 
    Combo o.l.v. Sjaak Prins 
     
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                            

- Welkom & mededelingen 
 

Zingen: Opwekking 754 Heilige Geest van God 
- Stil Gebed, Onze hulp en groet 
- Kindermoment 

Zingen – Kinderlied: Zoals Nehemia 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor Onderweg 
Zingen: Opwekking 462 Aan uw voeten Heer 
 

- Gebed om leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Psalm 143 

Zingen: Psalm Project 143  
- Tekst: Psalm 143: 6  

Verkondiging met als thema: ‘Uitgestrekte handen van een dorstige ziel’. 
 
Zingen:  Opwekking 149  Heer, u riep mij om met vreugde 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en voorbede + Onze Vader 
- Collectemogelijkheden:  1e collecte: Operatie Mobilisatie 

2e collecte: Kerk 
3e collecte: Eigen Jeugdwerk 

 
Zingen: Gods zegen voor jou (Sela) 
  

- Uitzending en Zegen 
 

 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving:  
Collecte 24 oktober 2021 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opwekking 754 
Heilige Geest van God 
Adem in ons midden 
Dan zullen wij aanbidden 
De Vader en de Zoon 
 
Heilige Geest van God 
Adem in ons midden 
Dan zullen wij aanbidden 
De Vader en de Zoon 
 
Kom, o heilige Geest 
Wij wachten op U 
Vervul ons met uw kracht 
Heilige Geest kom nu 
 
Heilige Geest van God 
Adem in ons midden 
Dan zullen wij aanbidden 
De Vader en de Zoon 
 
Heilige Geest van God 
Adem in ons midden 
Dan zullen wij aanbidden 
De Vader en de Zoon 
 
Kom, o heilige Geest 
Wij wachten op U 
Vervul ons met uw kracht 
Heilige Geest kom nu 
 
Kom, o heilige Geest 
Wij wachten op U 
Vervul ons met uw kracht 
Heilige Geest kom nu 
 
Zoals Nehemia 
Al ligt de hele stad aan stukken 
Met zware stenen sjouwen wij 
De God des hemels zal 't doen 
lukken 
En daarom bouwen wij Jeruzalem 
Zoals Nehemia, zoals Nehemia 
 
Al heeft de vijand ons geslagen 
Al zijn er gaten in de muur 
Wij werken samen alle dagen 
Wij zullen slagen op den duur 
 
Al ligt de hele stad aan stukken 
Met zware stenen sjouwen wij 
De God des hemels zal 't doen 
lukken 
En daarom bouwen wij Jeruzalem 
Zoals Nehemia, zoals Nehemia 
 
Al wil de vijand ons verhinderen 
Al lacht hij: dat is veel te zwaar 
Wij bouwen samen met Gods 
kinderen 
En het komt voor elkaar 
 
Al ligt de hele stad aan stukken 
Met zware stenen sjouwen wij 
De God des hemels zal 't doen 
lukken 
En daarom bouwen wij Jeruzalem 
Zoals Nehemia, zoals Nehemia 
 
Opwekking 462 -  
Aan uw voeten Heer, is de hoogste 
plaats 
Daarom kniel ik neer bij U 
Om bij U te zijn is de grootste eer, 
Daarom buig ik mij voor U. (2x) 
 

Ja ik verkies nu om bij U te zijn, 
en om naar U te luisteren. 
In plaats van altijd maar weer bezig 
te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 
 
Aan uw voeten Heer.. 
 
Mijn hart verlangt ernaar om samen 
te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding, 
in Geest en waarheid samen één te 
zijn, 
in aanbidding voor U. 
 
Aan uw voeten Heer.. 
 
Zoals een vader die zijn kind 
omarmt, 
ja zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en 
beschermt. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
 
Psalm Project 143 
Hoor mij Heer, hoor mijn gebeden. 
Antwoord mij God. 
U bent trouw, u bent rechtvaardig. 
Antwoord mij God. Antwoord mij 
God 
Ik ben vervolgd, woon in het 
duister. 
Red mij o Heer. 
Uitgeput, mijn kracht verdwenen. 
Red mij o Heer. Red mij o Heer 
 
Laat in de morgen uw liefde horen. 
Heel mijn ziel verlangt naar U. 
Heel mijn ziel verlangt naar U 
 
Leer mij, Heer, uw weg te volgen. 
U bent mijn God. 
Laat uw woord, uw Geest mij 
leiden. 
U bent mijn God. U bent mijn God 
 
Laat in de morgen uw liefde horen. 
Heel mijn ziel verlangt naar U. 
Laat in de morgen uw liefde horen. 
Heel mijn ziel verlangt naar U. 
Laat in de morgen uw liefde horen. 
Heel mijn ziel verlangt naar U. 
Laat in de morgen uw liefde horen. 
Heel mijn ziel verlangt naar U. 
Heel mijn ziel verlangt naar U 
 
Leer mij uw wil te doen, 
Uw Geest verstaan, uw weg te 
gaan. 
 
Leer mij Uw wil te doen, uw weg te 
gaan, 
Mijn God. 
 
Laat in de morgen uw liefde horen. 
Heel mijn ziel verlangt naar U. 
Heel mijn ziel verlangt naar U 
 
 
Opwekking 149 – 
Heer, U riep mij 
om met vreugde in uw dienst te 
staan. 
Heer, U schiep mij 

en U bent het doel van mijn 
bestaan. 
En mijn vreugde neemt toe, 
als ik het goede doe, 
daarom strek ik mij in liefde uit naar 
U. 
Ja, ik hef mijn handen tot U op 
en prijs uw naam. 
Ik verbind mij met degenen 
die hier naast mij staan. 
En mijn vreugde neemt toe, 
als ik het goede doe, 
daarom strek ik mij in liefde uit naar 
U 
 
 
Gods zegen voor jou (Sela) 
Gods liefde draagt jou. 
Zijn hand beschermt jou 
waar je ook bent of zal gaan. 
Ontvang Gods zegen 
over je leven: 
Vrede voor jou in zijn naam! 
  
Gods zegen voor jou in de naam 
van Jezus: 
zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van 
Jezus, 
vervult, beschermt en zegent jou. 
  
Ga met Gods vrede. 
Deel in zijn zegen. 
Leef uit zijn volheid en kracht. 
Durf te geloven. 
Blijf op hem hopen: 
leef je geloof elke dag! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


