
 

Kerkdienst: 9:30 uur      *zondag 20 februari 2022*             te Scherpenzeel 
 
        Predikant: ds. Bert van de Bovekamp 
                                                  Combo o.l.v. Sjaak Prins 
     
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                                               

- Welkom & mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 543 – U bent de Heer die ik dien  
 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
- Moment met de kinderen 

 
Kinderlied:  Elly en Rikkert – Hij is machtig 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor onderweg 
 

Zingen: Psalm Project 67 – Heer zegen ons 
 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Marcus 9: 30-49 

 
Zingen: NLB 103c: 1, 2 & 3  
 

- Verkondiging met als thema: Jezus leert ons dienen met de juiste motivatie! 
 

Zingen: Youth For Christ 87 – Ik was hongerig 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Vluchtelingenhulp/ Stichting Gave  

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 
Zingen: Opwekking 705 – Toon mijn liefde 
 

- Uitzending en Zegen 
 
Zingen: Opwekking 640 – Mijn hulp is van U Heer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 20 februari 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opwekking 543  
U maakte mij tot een ander 
mens, 
Gaf aan mij een nieuw leven. 
Ik ging kapot maar U heelde mij, 
U heeft mij hoop gegeven. 
 
U bent de Heer die ik dien. 
Eens was ik blind, nu kan ik zien. 
Zing halleluja, juich voor de Heer. 
U heb ik lief, 
U heb ik lief, 
U heb ik lief, 
Jezus, U heb ik lief . 
 
Leer mij het lied dat ik zingen kan 
Met de engelen samen. 
Tot in de eeuwigheid zing ik dan, 
Prijs ik uw grote naam, want 
 
Heer, toets mijn hart 
En was mijn leven schoon. 
Dan kan ik U aanbidden 
En juichen voor uw troon. 
 
Hij is machtig 
Hij is machtig, hij is krachtig hij is 
prachtig en waarachtig 
Hij is machtig, Jezus de Heer (2x) 
 
Alle macht (alle macht) 
In de hemel (in de hemel) 
En op aarde (en op aarde) 
Is hem gegeven (is hem 
gegeven) 
 
Hij is machtig... 
 
En geen ding (en geen ding) 
Is onmogelijk (is onmogelijk) 
Voor degene (voor degene) 
Die hem gelooft (die hem gelooft) 
 
Hij is machtig... 
 
Psalm Project 67 
Heer zegen ons, wees ons 
genadig 
Licht over ons Uw aangezicht 
Zoals de zon met al haar stralen 
Ons steeds in overvloed verlicht 
 
De aarde zal Uw wegen leren 
De wereld zal Uw heil verstaan 
Uw kracht zal alles om doen 
keren 
Uw recht maakt onrecht 
ongedaan 
 
Refrein: 
God is ons genegen 
Onze God geeft zegen 
Hij zal zijn geprezen 
Ieder zal Hem vrezen 
Volken looft de Heer 
Juicht en geeft Hem eer 
 
De aarde heeft haar vrucht 
gegeven 
Die door de hemel werd verwerkt 

En uit haar schoot ontluikt nieuw 
leven 
Waar God Zijn hand houdt 
uitgestrekt 
 
(Refrein 2x) 
 
NLB 103c: 1,2 & 3 
Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij hem ontmoeten zult. 
 
Looft Hem als uw vaderen deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 
 
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
 Hij kent onze broze kracht. 
 Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
 van de boze en zijn macht. 
 Looft uw Heiland, looft uw 
Heiland, 
 die het licht is in de nacht. 
 
Youth for Christ 87 
Ik was hongerig en jij gaf Mij te 
eten 
Toen Ik dorst had bood je Mij je 
beker aan 
En wat je ooit gedaan hebt aan 
de minste van Mijn broeders 
Zegt Jezus 
Dat heb jij aan Mij gedaan 
 
Toen Ik koud was gaf je Mij je 
eigen kleren 
Ik was een vreemdeling jij liet Mij 
binnengaan 
En wat je ooit gedaan hebt aan 
de minste van Mijn broeders 
Zegt Jezus 
Dat heb jij aan Mij gedaan 
 
Toen Ik ziek was ben jij mij 
komen helpen 
Ik was gevangen jij ging niet bij 
Mij vandaan 
En wat je ooit gedaan hebt aan 
de minste van Mijn broeders 
Zegt Jezus 
Dat heb jij aan Mij gedaan 
 
Opwekking 705  
Aan de maaltijd wordt het stil, 
Als de Meester knielen wil, 
En vol liefde als een knecht 
Elk apart de voeten wast en zegt: 
 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
Dit is waarom Ik bij jullie 
neerkniel. 
Dit is hoe Mijn kerk behoort te 
zijn, 
Dit is wat de wereld ziet van Mij, 
Als je Mij gaat volgen. 

 
Toon Mijn liefde 
Aan de ander 
Dien de ander 
Zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, 
Wat er ook gebeurt, 
Dien de ander, 
Zo heb Ik ook jou liefgehad. 
 
In de wereld wordt het stil, 
Als wij doen wat Jezus wil 
En gaan dienen als een knecht, 
Zoals Hij ons heeft gezegd. Hij 
zei: 
 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
Dit is waarom Ik bij jullie 
neerkniel. 
Dit is hoe Mijn kerk behoort te 
zijn, 
Dit is wat de wereld ziet van Mij, 
Als je Mij gaat volgen. 
 
Toon Mijn liefde 
Aan de ander 
Dien de ander 
Zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, 
Wat er ook gebeurt, 
Dien de ander, 
Zo heb Ik ook jou liefgehad. 
 
Opwekking 640  
Opwekking 640 
Ik hef mijn ogen op naar de 
bergen. Waar komt mijn Hulp 
vandaan? Opwekking 640 
 
Volledige tekst Opwekking 640 – 
Mijn hulp is van U, Heer 
Hieronder de volledige tekst van 
Opwekking 640 – Mijn hulp is van 
U, Heer: 
 
Ik hef mijn ogen op naar de 
bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of 
val. 
U bent mijn beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven; 
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in 
eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 
 
Mijn hulp is van U, Heer. 
O, van U! 


