
 

Kerkdienst: 9:30 uur      *zondag 2 januari 2022*             te Scherpenzeel 
 
        Predikant: ds. Bert van de Bovekamp 
                                                  Combo o.l.v. Gydo van de Lagemaat 
     
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                                               

- Welkom & mededelingen 
 
Zingen:  Opwekking 733 – Tienduizend redenen 
 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
 
Kinderlied:  God heeft jou gemaakt van top tot teen  
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor onderweg 
 

Zingen:  Opwekking 687 – Heer wijs mij Uw weg 
  

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Psalm 5 

 
Zingen:   Psalm project 121 – Waar komt mijn hulp vandaan? 
 

- Verkondiging met als thema: Vertrouwen bij voorbaat 
 

Zingen:  Opwekking 807 – God van licht  
 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: F&F in Uganda 

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 
Zingen:  Opwekking 746 – Zo zegent Hij jou 
 

- Uitzending en Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 2 januari 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opwekking 733 
De zon komt op, maakt de morgen 
wakker 
mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen 
laat mij nog zingen als de avond 
valt 
 
(refrein) 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel, 
prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
o mijn ziel, 
verheerlijk zijn heilige Naam 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw 
liefde 
Uw Naam is groot en Uw hart is 
zacht 
Van al uw goedheid wil ik blijven 
zingen 
tienduizend redenen tot 
dankbaarheid 
(refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht 
vermindert 
mijn adem stokt en mijn einde komt 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven 
zingen 
tienduizend jaar en tot in 
eeuwigheid 
(refrein 2x) 
 
Kinderlied 
God heeft mij gemaakt van top tot 
teen 
Iemand zoals ik, nee, zo is er niet 
een 
want ik ben uniek, heel speciaal en 
bijzonder 
ik ben nog zoveel mooier dan een 
wereldwonder 
 
Hij heeft mij gevormd in m'n 
moeders buik 
en na negen maanden kwam ik 
eruit 
met alles er op en alles er aan 
Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft 
dat gedaan 
 
God heeft jou gemaakt van top tot 
teen 
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet 
een 
want je bent uniek, heel speciaal en 
bijzonder 
je bent nog zoveel mooier dan een 
wereldwonder 
 
Hij heeft je gevormd in je moeders 
buik 
en na negen maanden kwam jij er 
uit 
met alles er op en alles er aan 
Dus geef Hem alle eer, want Hij 
heeft dat gedaan 
God heeft jou gemaakt van top tot 
teen! 
 
Opwekking 687 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig 
mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die 
eeuwig is. 
 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 
Psalm Project 121 
Ik sla mijn ogen op en zie, 
de hoge bergen aan. 
Ik sla mijn ogen op en zie, 
de hoge bergen aan. 
Waar komt mijn hulp vandaan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
 
Mijn wank’le voeten zet Hij vast, 
als ik geen uitkomst zie. 
Mijn wank’le voeten zet Hij vast, 
als ik geen uitkomst zie. 
Waar komt mijn hulp vandaan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Waar komt mijn hulp vandaan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
 
Mijn hulp is van de Here, 
die alles heeft geschapen. 
Mijn hulp is van de Here, 
die alles heeft geschapen. 
Mijn hulp is van de Here, 
die alles heeft geschapen. 
Mijn hulp is van de Here, 
die alles heeft geschapen, 
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, 
houdt Hij voor jou de wacht. 
 
Waar komt mijn hulp vandaan, 
mijn hulp is van de Heer. (5x) 
 
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. 
U bent de rust als het stormt op 
zee. 
 
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. 
U bent de rust als het stormt op 
zee. 
 
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, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op 
zee. 
U bent de rust als het stormt op 
zee. 
 
(Refrein) 
 
Bridge 4x: 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
 
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. 
(Refrein) 
 
Waar U woont. 
 
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 


