
 

Kerkdienst: 9:30 uur             *zondag 30 januari 2022*             te Scherpenzeel 
 
        Predikant: ds. Bert van de Bovekamp 
                                                     Combo o.l.v. Sake van der Brug 
     
www.cgk-scherpenzeel.nl 
******************************************************************************************************************** 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING           BEVESTIGING KERKELIJKE WERKERS                                       

- Welkom & mededelingen 
Zingen: Opwekking 797 – Breng ons samen 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
- Woorden voor de kinderen 

Kinderlied: Lees je Bijbel, bidt elke dag 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Romeinen 12:1-21 
- Tekst Romeinen 12:11 
- Verkondiging met als thema: “Geest-driftig de Heer dienen” 

Zingen: Opwekking 802 – Hier is mijn hart Heer 
 
DIENST VAN DE BEVESTIGING 

- Inleiding over de diverse taken 
Zingen: Opwekking 378 – Ik wil jou van harte dienen 

- De te bevestigen broeders en zusters worden geroepen 
- Het stellen van de vragen 
- Het beantwoorden van de vragen en de zegen 

Zingen: Psalm Project 134 
- Vraag aan de gemeente, antwoord van de gemeente (staande, hierna zitten) 

zingen: Psalm 17 vers 2 DNP 
- Woorden van welkom  
- Woorden van afscheid 

 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Diaconie 

                                                   2e collecte: Kerk 
                                                   3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
Zingen: Opwekking 713 – Als U het huis niet bouwt 

- Uitzending en Zegen 
 
We verwelkomen:           
Elco van Engelenhoven – Diaken, wijk 1     
Peter Schermers – Wijkcontactpersoon, wijk 1   
Gerdine van Ginkel – Wijkcontactpersoon, wijk 1    
Adri Gerritsen – Wijkcontactpersoon, wijk 2     
Gerrie van de Lagemaat – Pastoraal bezoeker, wijk 3    
Joanne Amersfoort, Wijkcontactpersoon, wijk 3     
Jan Legemaat, Wijkcontactpersoon, wijk 4 
 
Wij nemen afscheid van:       
Eddie Ederveen, Diaken wijk 1 
Evelien Geurts, Wijkcontactpersoon wijk 1 
Mariëlle van de Lagemaat, Wijkcontactpersoon wijk 1 
Jannet ter Maaten, Wijkcontactpersoon wijk 2 
Jolanda van Keulen, Pastoraal bezoeker wijk 3 
Mariëlle de Groot, Wijkcontactpersoon wijk 4 
 
 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 30 januari 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opwekking 797 
U roept ons samen als kerk van de 
Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en 
dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde 
zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van 
de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan 
ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en 
dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten 
elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en 
aanvaardt. 
 
Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te 
gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons 
geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en 
gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening 
en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan 
het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus 
te zijn. 
 
(Refrein) 
 
Bridge 2x: 
Wij belijden één geloof en één 
Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw 
eer. 
Heer, geef vrede die ons 
samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te 
gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde. 
(Refrein) 
 
Lees je Bijbel 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
bid elke dag, bid elke dag. 
lees je bijbel, bid elke dag dat je 
groeien mag. 
Dat je groeien mag, dat je groeien 
mag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je 
groeien mag 
 
Read your bible, pray every day, 
pray every day, pray every day. 
Read your bible, pray every day, 
If you want to grow. If you want to 
grow, if you want to grow. 
Read your bible, pray every day, 

if you want to grow. 
 
Lis  ta bible, prie chaque jour, 
prie chaque jour, prie chaque jour, 
Lis  ta bible, prie chaque jour, 
si tu veux grandir, si tu veux 
grandir, si tu veux grandir, 
lis ta bible, prie chaque jour, 
si tu veux grandir. 
 
Opwekking 802 
Refrein 2x: 
Hier is mijn hart, Heer. 
Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 
Ik ben van U. Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw. Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
(Refrein) 
 
Ik ben van U… 
 
U bent sterk. U behoudt. 
U vergeeft. U bent trouw. 
U bent licht. Schijn in mij. 
U die leeft, leef in mij. 
 
Refrein 2 2x: 
Hier is mijn leven. 
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 
U bent meer dan genoeg. 
U bent hier. U bent goed. 
U bent hoop. U die redt, 
U bent al wat ik heb. 
(Refrein) 
(Refrein 2) 
 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 
Opwekking 378 
Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
Ik zal Christus' licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
Ik zal blij zijn als jij blij bent 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 
 
Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 
 
Psalm Project 134 
Loof, loof nu aller Heren Heer 
Gij Zijne knechten geef Hem eer 

U die ook ’s nachts zijn huis 
bewaakt 
En voor zijn dienst in ijver blaakt 
 
Hef, hef je handen naar omhoog 
Sla naar het heiligdom je oog 
En kniel eerbiedig voor Hem neer 
Loof, loof nu aller Heren Heer 
 
Dat ’s Heren zegen op je daal 
Zijn gunst uit Sion jou bestraal 
Hij schiep ’t heelal Zijn naam ter eer 
Loof, loof dan aller Heren Heer 
Loof, loof dan aller Heren Heer 
 
Psalm 17: 2 DNP 
Gehoorzaam ben ik aan uw woord. 
Ik heb een afkeer van het kwade 
en weiger mee te gaan op paden 
van onrecht, ruwheid, roof en 
moord. 
Ik heb bewust uw weg betreden; 
stipt ben ik in uw spoor gegaan. 
U zoek ik, God, U roep ik aan, 
want U hoort altijd mijn gebeden. 
 
Opwekking 713 
Alles wat ik ben behoort U toe 
en al wat ik op aarde heb, ontving 
ik dankzij U. 
Ik zet mijn trots en eergevoel opzij; 
het dienen van mijn Heer 
is nu het hoogste doel voor mij 
 
-Refrein- 
Want als U het huis niet bouwt, 
is mijn moeite tevergeefs. 
Als U niet werkt door mij 
blijft er niets dat waarde heeft. 
Ik wil bouwen aan een huis 
dat de vuurproef kan doorstaan; 
iets dat blijvend is, 
waarvan U zegt: Goed gedaan. 
 
Zo gauw wens ik wat U een ander 
geeft 
en zie ik niet de gaven die U mij 
gegeven heeft. 
Heer, blaas het vuur aan dat U 
eens begon; 
ontsteek in mij een liefdesvuur 
dat iedereen zal zien. 
 
-Refrein- 
 
Voor de glorie van Uw Naam. 
Glorie van Uw Naam! -2x- 
 
-Refrein- 


