
 

Kerkdienst: 9:30 uur      *zondag 16 januari 2022*             te Scherpenzeel 
 
        Predikant: ds. J. M. Van Leeuwen, Ede 
                                                  Combo o.l.v. Sake van der Brug 
     
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                                               

- Welkom & mededelingen 
 
Zingen:  Opwekking 748 (Psalmen voor nu 67) – God zegent ons 
 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
 
Kinderlied:  Onder, boven, voor en achter  
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor onderweg 
1 Petrus 3: 8 – 15 NBV 
 

Zingen:  Opwekking 566 – Ik verlang naar Uw aanwezigheid 
 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Kolossenzen 1: 1-8 NBV 

 
Zingen: Opwekking 618 – Jezus hoop van de volken  
 

- Verkondiging met als thema: “Geloof delen wereldwijd” 
 

Zingen:  ELB 263 - Door de wereld gaat een woord 
 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Kinderhospice Binnenveld te Barneveld 

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 
Zingen:  Opwekking 670 – Op Hem rust mijn geloof 
 

- Uitzending en Zegen 
 
Zingen:  Opwekking 58 – Vrede zij U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 16 januari 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Opwekking 748  
Heer, zegen ons met onverdiende 
liefde 
En laat ons boven alles uw gezicht 
zien  
Stralend als de zon 
De wereld ziet dan hoe U met ons 
omgaat 
En dat de weg die U, Heer, met ons 
opgaat 
Ons weer uitzicht biedt 
 
Refrein: 
Laat de volken voor U zingen 
U danken want U bent goed 
Laat de volken U bedanken  
Want U bent goed, grote God 
 
Jij wereld, juich 
God neemt het recht in handen 
Regeert als Koning over alle landen 
Neemt je bij de hand 
(Refrein)  
 
God zegent ons: een rijke oogst  
kwam binnen 
De Heer geeft ons veel meer dan wij 
verdienen 
Zegen komt van God 
Heer blijf bij ons, blijf ons uw zegen 
geven 
Zodat op heel de aarde ieder leven  
vol is van ontzag 
Refrein: 2x 
 
Onder, boven, voor en achter 
(refrein) 
onder boven 
voor en achter 
God is altijd bij mij 
onder boven 
voor en achter 
God is om mij heen 
 
al vlieg ik met een vliegtuig naar een 
heel ver land 
of vaar ik naar een eiland met een 
prachtig strand 
al loop ik naar de buurvrouw aan de 
overkant 
ik ben nooit in mijn eentje want 
(refrein) 
 
al ga ik naar mijn oma met de trein en 
bus 
of speel ik op het schoolplein met mijn 
broer en zus 
al loop ik voor mijn moeder naar de 
brievenbus 
God gaat altijd met me mee dus 
(refrein) 
 
Opwekking 566 
Ik verlang naar uw aanwezigheid 
in alles wat ik doe, 
dat uw Geest mij op mijn wegen leidt; 
daarom wijd ik heel mijn leven aan U 
toe. 
 
Jezus, Koning van de eeuwigheid, 
uw volk gelooft uw Woord. 
Heel de aarde toont uw heerlijkheid 
en uw woorden brengen leven aan 
wie hoort. 
 
Refrein: 
Machtig Heer, alles wat leeft 

zingt tot uw eer in eeuwigheid. 
Hier zijn wij, U toegewijd; wij 
aanbidden U 
 
Opwekking 618 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop 
die God ons geeft. 
 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons 
leeft. 
 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 
 
-Refrein- 
U bent de hoop 
in ons bestaan. 
U bent de rots 
waarop wij staan. 
U bent het licht 
waardoor de wereld God kan zien. 
U won van de dood, 
droeg onze pijn. 
Nu mogen wij 
dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof. 
 
ELB 263 
Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land, dat Ik u wijs." 
 
(Refrein) 
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw 
ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
Menigeen ging zelf op pad, 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan, 
laat ook hem het woord verstaan. 
(Refrein) 
 
Door de wereld klinkt een lied, 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang, 
richten pelgrims hun gezang. 
(Refrein)  
 
Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land, dat Ik u wijs." 
(Refrein) 
 
Opwekking 670 
Op Hem rust mijn geloof en hierin 
vind ik hoop, 
Dat Jezus Christus opstond uit de 
dood! 
Geen vreugde overtreft het kennen 
van mijn Heer 
En aardse rijkdom heeft geen waarde 
meer. 
Bevrijd uit het duister mogen wij thuis 
zijn 
In Gods familie, wonen bij Hem. 
Als uw erfgenamen bindt U ons 
samen, 
Ons leven geven wij tot eer van U. 
 

Verbonden als uw volk, verenigd in 
uw Naam; 
één hoop, één Heer, één roeping om 
te gaan. 
Aanbiddend in uw huis, zien wij uw 
heerlijkheid 
En raakt uw Heil′ge Geest ons allen 
aan. 
Laten we opstaan vol van Gods liefde, 
Laat ons op weg gaan naar mensen 
in nood. 
Vertel Jezus' boodschap aan heel de 
wereld, 
Dat ieder wordt gered die Hem 
gelooft. 
 
En worden wij bedroefd, help ons om 
in ons land 
Te strijden voor gerechtigheid en eer. 
Geen angst weerhoudt ons meer, als 
wij de wedloop gaan; 
Ons leven is gekruisigd met de Heer! 
Uw rijk verbreidt zich in heel de 
wereld; 
Wie kan bestrijden dit machtige vuur? 
Wij blijven belijden in moeilijke tijden: 
′Geen helse macht voorkomt; God 
bouwt zijn Kerk!' 
 
En op die grote dag daalt neer bij God 
vandaan, 
De heil'ge stad, het nieuw′  
Jeruzalem. 
Een menigte knielt neer, aanbiddend 
voor Gods troon, 
één volk gevormd uit elke stam en 
taal. 
Wat een bevrijding, machtige tijding: 
De Leeuw van Juda haalt zijn 
stralende bruid! 
Wat een vervulling voor heel de 
schepping 
Van al wat is beloofd door Jezus′ 
komst! 
 
Opwekking 58 
Vrede zij u, 
vrede zij u, 
gelijk mij de Vader zond, 
zend ik ook u. 
Vrede zij u, 
vrede zij u, 
gelijk mij de Vader zond, 
zend ik ook u. 
 
Blijf in mijn vrede, 
blijf in mij, 
mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
Blijf in mijn vrede, 
blijf in mij, 
mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
 
Ontvangt mijn Geest, 
Heilige Geest, 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
Ontvangt mijn Geest, 
Heilige Geest, 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 


