
 

Kerkdienst: 9:30 uur      *zondag 23 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           Themadienst: Kerk & School                                         

- Welkom & mededelingen 
 
Zingen: Zie ik sterren aan de hemel staan 
 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
 
Zingen: Ken je dit verhaal? Marcel en Lydia Zimmer 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor onderweg 
 

Zingen: Dit is een morgen als ooit de eerste 
 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
 
Zingen: Ik zit op het puntje van mijn stoel… 
 

- Bijbellezing: Psalm 8 (BGT) 
 
Zingen: Psalm 8 – Lydia Zimmer 
 

- De dominee legt het thema uit: Zorgen voor de schepping…doe je mee? 
 

Zingen: Dank u wel (voor de sterren en de maan) 
 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Evangelische Hogeschool 

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 
Zingen: Opwekking 602 – Zegen van God 
 

- Uitzending en Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 23 januari 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 



 

Zie ik sterren aan de hemel staan 
Zie ik sterren aan de hemel staan, 
aan de donkerblauwe lucht de 
maan, 
is het of de nacht mij noemt, 
de naam van een machtig God. 
 
(refrein) 
Deze God die aard’ en hemel 
schiep, 
is dezelfde God die mij eens riep, 
uit het duister tot Zijn heerlijk licht, 
zodat ik elke dag Hem Vader 
noemen mag 
en die Zijn liefde voor mij 
openbaart, 
mij rechtvaardig in Zijn Zoon 
verklaart, 
elke dag mij in Zijn hand bewaart, 
hoe groot is God voor mij. 
 
Zie ik ‘s morgens weer de zon 
opgaan, 
in het veld de bloemen open gaan, 
is het of de dag mij noemt, 
de naam van een machtig God. 
(refrein)  
 
Zie ik straks de hemel open gaan, 
komt daar Israels Messias aan, 
zal Zijn voet op de Olijfberg staan, 
roep ik dan Zijn Naam. 
(refrein) 
 
Ken je dit verhaal 
God zei: Noach bouw een boot 
samen met je zonen 
maak hem sterk en maak hem 
groot - je moet er straks in wonen 
en neem dan heel veel dieren mee, 
wanneer de boot gaat varen 
Ik zal ze sturen twee aan twee – Ik 
wil hun leven sparen 
 
de ark was netjes afgebouwd - de 
intocht kon beginnen 
de dieren liepen twee aan twee de 
ark van Noach binnen 
toen deed God de deur op slot en 
liet de wolken komen 
de regen viel met bakken neer en 
bleef en bleef maar stromen 
 
(refrein) 
ken je dit verhaal, ken je dit verhaal 
zo wordt het nu al eeuwenlang 
verteld in elke taal 
ken je dit verhaal, ken je dit verhaal 
lees maar in de bijbel want daar 
staat het allemaal 
 
de wereld werd een oceaan, 
waarop de ark bleef drijven 
slechts de dieren in de ark die 
zouden overblijven 
maar op een dag was het voorbij - 
het water ging verdwijnen 
de wolken schoven weer opzij - de 
zon begon te schijnen 
 
de aarde werd weer langzaam 
groen - de bomen gingen groeien 
er startte weer een nieuw seizoen 
en bloemen gingen bloeien 
Noach liet de dieren gaan - ze 
mochten gaan proberen 

om elk weer op z’n eigen plek op 
aarde terug te keren 
(refrein) 
 
toen zei God: kijk eens omhoog - 
zie daar die boog vol kleuren 
luister Noach Ik beloof, dit zal niet 
meer gebeuren 
Ik zal met jullie nog een keer de 
aarde op gaan bouwen 
Ik maak met jou een nieuw begin 
daar mag je op vertrouwen 
(refrein 2x) 
 
Dit is een morgen als ooit de 
eerste 
Dit is een morgen als ooit de 
eerste, 
zingen de vogels, geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de 
morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het 
woord. 
 
Dauw op de aarde zonlicht van 
boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en 
bomen, 
al wie hier wandelt, ziet het is goed. 
 
Dag van mij leven, licht voor mijn 
ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden 
lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe 
schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Ik zit op het puntje van m’n stoel 
Ik zit op het puntje van m'n stoel 
Het is zo spannend 
En ik ga op m'n tenen staan 
Ik ben verlangend 
Naar die ene grote dag 
Dat ik Hem ontmoeten mag 
O o o het is zo spannend 
 
Een hele nieuwe hemel 
Een hele nieuwe tijd 
Een hele nieuwe aarde 
Vol gerechtigheid 
 
En dat is 
Vrede voor de mensen 
Een wereld zonder grenzen 
Voor iedereen te eten 
En niemand wordt vergeten 
Vlaggen in de boom 
Shalom shalom 
 
Ik zit op het puntje van m'n stoel 
In 't rond te speuren 
En ik ga op m'n tenen staan 
Het gaat gebeuren 
Dat de wereld nieuw zal zijn 
Zonder ziekte zonder pijn 
O o o het gaat gebeuren 
 
Een hele nieuwe hemel 
Een hele nieuwe tijd 
Een hele nieuwe aarde 
Vol gerechtigheid 
 
Ik zit op 't puntje van m'n stoel... 
 

Psalm 8 – Lydia Zimmer 
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) 
 
Dank u wel voor de sterren 
Dank U wel voor de sterren en de 
maan 
dank U wel voor het groeien van 
het graan 
dank U wel voor de dieren in de wei 
dank U wel dat U steeds weer zorgt 
voor mij 
 
Dank U wel voor de bloemen in het 
gras 
dank U wel voor de vissen in de 
plas 
dank U wel voor de bossen en de 
hei 
dank U wel dat U steeds weer zorgt 
voor mij 
 
Dank U wel voor de wolken en de 
wind 
dank U wel voor elk mens, voor 
ieder kind 
dank U wel want U bent zo heel 
dichtbij 
dank U wel dat U steeds weer zorgt 
voor mij 
 
Opwekking 602 
Vrede van God, de vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
In Jezus′ naam, in Jezus' naam, 
In Jezus′ naam geef ik jou: 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
Heilige geest, de heilige geest, 
De Heilige geest zij met jou. 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 


