
 

Kerkdienst: 9:30 uur  *4e ADVENT zondag 19 december 2021*       te Scherpenzeel 
 
    Predikant: ds. Bert van de Bovekamp 
    Combo o.l.v. Gydo van de Lagemaat 
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
 
In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan:  
 
Landie Schouten, geboren op  
5 juli  2021, dochter van Gerbrand Schouten & Sarie Schouten-Janszen. 
Rosa-Lynn Zoë Elise (Rosa-Lynn) Boelhouwer, geboren op 25 juli 2021,  
dochter van Justin Boelhouwer & Anne Boelhouwer-Schermers. 
Evi Mara (Evi) van Leersum, geboren op 11 september 2021,  
dochter van Marcel van Leersum & Everdien van Leersum-van Ginkel 
zusje van Fenna, Lize (in herinnering) en Luuk.            
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom & mededelingen 
- Aansteken 4e Adventskaars door Manny Elzinga 

Zingen: Opwekking 387 – Groot en machtig is Hij 
- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 

 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Marcus 9 : 30-37 
- Verkondiging met als thema: Wie is de belangrijkste?                      

Zingen: Opwekking 599: Nog voordat je bestond 
 
VIERING VAN DE HEILIGE DOOP 

- De betekenis van de Doop 
Zingen: De doop (Sela) 
(Tijdens het lied worden de kinderen binnengebracht vanuit achterin de zaal) 

- Doopgebed 
- Doopvragen en doopbelofte 

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

- Gesprekje met de kinderen 
Kinderlied: Laat zo je licht maar schijnen (Elly & Rikkert) 

- De kinderen ontvangen de Doop 
Zingen: Psalm 87 : 4 (o) (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: Voedselbank Amersfoort 
2e collecte: Kerk 

            3e collecte: Eigen Jeugdwerk 
Zingen: Opwekking 845 – de Zegen 
               

- Uitzending en Zegen
 
 

 
 

 
 

 
Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving:  
Collecte 19 december 2021 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het aansteken van de 4e: 
Vier kaarsen mogen branden. 
zij geven ons weer moed. 
nog maar heel even wachten, 
dan wordt het licht en goed. 
 
Opwekking 387 
Groot en machtig is Hij. ) 
Groot en machtig is Hij: ) 
Bekleed met sterkte.     )2x 
Gehuld in luister.           ) 
Groot en machtig is Hij. ) 
 
Prijs met mij de naam van God, 
Vier het feest met mij, 
Want Hij heeft ons vrijgekocht: 
Wat een Heer is Hij! 
 
Groot en machtig is Hij…. 
 
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…. 
 
Refrein 2x 
De liefde die hij geeft… 
 
De doop - Sela 
In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons 
verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet 
veranderd is. 
 
Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving 
is. 

Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed 
veranderd is. 
 
Met de Heer begraven en weer 
opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg 
te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend 
is. 
 
In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem 
te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, 
vrij te zijn. 
 
Reinig ons, vernieuw ons leven 
Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven 
Heer. 
 
Prijs de Vader, prijs de Zoon en 
heil’ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en 
adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is.(2x) 
 
Ik wens jou - Trinity 
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 lang 
 
Kinderlied 
Laat zo je licht maar schijnen 
Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen 
God is goed 
 
God is liefde, God is God is goed 
 
Psalm 87:4 (o) 
God zal ze Zelf bevestigen en 
schragen, 
En op Zijn rol, waar Hij de volken 
schrijft, 
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
En doen den naam van Sions 
kind‘ren dragen. 
 
Opwekking 845 
De Heer zegent en beschermt jou. 
Hij schijnt zijn stralende licht 
genadig op jou. 
De Heer ziet jou en bewaart jou; 
Hij geeft vrede. 
 
Refrein: Amen. Amen. Amen. 
Amen. Amen. Amen. 
 
De Heer zegent en beschermt jou. 
Hij schijnt zijn stralende licht 
genadig op jou. 
De Heer ziet jou en bewaart jou; 
Hij geeft vrede. 
 
(Refrein 2x) 
 
Bridge 1: 
Mag zijn goedheid jou omgeven, 
tot in duizend generaties; 
ook je zonen en je dochters 
en hun zonen en hun dochters. 
 
Bridge 2: 
De Heer zelf zal voor je uitgaan. 
Hij omgeeft je, Hij omringt je. 
Om je heen en binnen in je: 
Hij is bij je. 
Hij is bij je. 
 
Bridge 3: 
In de morgen, in de avond, 
als je weggaat, als je thuiskomt, 
in je tranen, in je vreugde: 
Hij is bij je. 
Hij is bij je. 
 
Bridge 4: 
Hij is bij je. (6x) 
 
(Refrein) 
 
Mag zijn goedheid jou omgeven… 
 
De Heer zelf zal voor je uitgaan… 
 
In de morgen, in de avond… 
 
Hij is bij je… 
 
(Refrein 4x) 



 

 
 
 
 
 
 
 


