Kerkdienst: 9:30 uur

*2e zondag in de 40-Dagentijd 13 maart 2022*

te Scherpenzeel

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp
Combo o.l.v. Gydo van de Lagemaat
www.cgk-scherpenzeel.nl

*********************************************************************************************************************************

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan:
Joep Geert Gijsbertus (Joep) Donselaar, geboren op 01-01-2022,
zoon van Tijmen Donselaar & Nienke Donselaar-De Groot,
broertje van Thijs en Luuk.
LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom & mededelingen
Zingen: Opwekking 815 – Vul dit huis met Uw glorie
- Stil Gebed, Onze hulp en Groet
- Kindermoment
Kinderlied: Projectlied – Ga je met ons mee?
LUISTEREN NAAR GOD
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest
- Bijbellezing: Psalm 115
- Tekst: Psalm 115:14
- Verkondiging met als thema: De HEER helpt, beschermt en zegent overvloedig!
Zingen: Opwekking 642 – De Rivier
VIERING VAN DE HEILIGE DOOP
- De betekenis van de Doop
Zingen: Opwekking 599 – Kom tot de Vader
(Tijdens het lied worden de kinderen binnengebracht vanuit achterin de zaal)

- Doopgebed
- Doopvragen en doopbelofte
Zingen: De doop - Sela
(Tijdens dit lied komen de kinderen uit de zaal/en BIJBELUUR voor het podium staan)

- Gesprekje met de kinderen
- Joep ontvangt de Doop
Zingen: Psalm 105 vers 5 (o) (staande)
- Vraag aan de gemeente (hierna zitten)
(daarna gaan de kinderen naar hun plaats)

- Overhandiging doopkaart.
Zingen: Opwekking 845 – De Zegen
GEBEDEN EN UITZENDING
- Gebeden, Stil Gebed en Onze Vader
- Collectemogelijkheden:

Overmaken:
NL 02 ABNA 048 3200
689
Omschrijving:
Collecte 13 maart 2022

Zingen: Sela - Gods zegen voor jou

Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

1e collecte: Operatie Mobilisatie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Eigen Jeugdwerk

-

Uitzending en Zegen

Of scan onderstaande
QR-code:

Opwekking 815
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde geef
Hem eer.
Projectlied Pasen
Ga je met ons mee naar de
overkant?
Ga je met ons mee naar 't beloofde
land?
God is het die ons toen bevrijdde,
ons door zee en zand zal leiden.
God gaat in een wolk vooraan
naar het land van Kanaän.
Hey, kom je mee? (x4)
Ga je met ons mee naar de
overkant?
Ga je met ons mee naar 't beloofde
land?
Weet je nog wel van deze zegen
de bevrijding die wij kregen.
Zorg dat je dit niet vergeet
als je van het paasmaal eet.
Hey, kom je mee? (x4)
Opwekking 642
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag
‘t Is een stroom van uw genade,
waar ’k U steeds ontmoeten mag.
-RefreinHere Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het
water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt
Refrein:
Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend
de liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt
daarmee is alles klaar wanneer jij
komt

Opwekking 845
De Heer zegent,
beschermt jou.
Zijn nabijheid geeft Hij.
Genadig is Hij.
De Heer richt zijn oog op jou
en geeft vrede.

En wat je nu ook doet….

De Heer zegent….

Refrein 2x
De liefde die hij geeft…

Amen, amen, amen. (2x)
De Heer zegent…

De doop - Sela
In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons
verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet
veranderd is.
Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving
is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed
veranderd is.
Met de Heer begraven en weer
opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg
te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend
is.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: “ontmoet mij hier”

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem
te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven,
vrij te zijn.

-RefreinLeid mij steeds weer naar het
water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer

Reinig ons, vernieuw ons leven
Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven
Heer.

Opwekking 599
Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt

Prijs de Vader, prijs de Zoon en
heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en
adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.(2x)

En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan.

Zijn woord wordt altoos trouw
volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind..

Psalm 105:5 (o)
God zal Zijn waarheid nimmer
krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond
gedenken.

Amen, amen, amen. (4x)
Laat zijn goedheid op jou stralen
meer dan duizend generaties
jouw familie en jouw kind’ren
en hun kind’ren, en hun kind’ren.
Zijn nabijheid, gaat voor jou uit
en komt na jou, en is naast jou,
en rondom jou, binnenin jou,
Hij is met jou, Hij is met jou.
In de ochtend, in de avond,
In jouw komen, en jouw weggaan,
In jouw huilen, in jouw lachen,
Hij is voor jou, Hij is voor jou.
Laat zijn goedheid op jou stralen…
Zijn nabijheid, gaat voor jou uit…
In de ochtend, in de avond…
Hij is voor jou, Hij is voor jou. (4x)
Amen, amen, amen. (2x)
Laat zijn goedheid op jou stralen…
Zijn nabijheid, gaat voor jou uit…
In de ochtend, in de avond…
Hij is voor jou, Hij is voor jou. (2x)
Amen, amen, amen. (2x)
Gods zegen voor jou - Sela
Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!
Gods zegen voor jou in de naam
van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van
Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.
Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
leef je geloof elke dag!

