
 

Kerkdienst: 9:30 uur      *zondag 8 mei 2022*             te Scherpenzeel 
 
     Predikant: ds. J.C. Wessels, Veenendaal 
                                                  Combo o.l.v. Sake van der Brug 
     
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                   

- Welkom & mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 610 – Als gebed de hemel raakt 
 

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

 
Kinderlied:  Van A tot Z 
 

- Kinderen gaan naar Bijbeluur 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor onderweg 
 

Zingen: Psalm Project 25  
 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Efeze 4: 1-16 

 
Zingen:  Psalm 133: 1,2 (DNP) 
 

- Verkondiging Geestelijke Fitness! 
 

Zingen:  Opwekking 797 – Breng ons samen 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

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

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 
Zingen: Opwekking 733 – Tienduizend redenen 
 

- Uitzending en Zegen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 8 mei 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opwekking 610 
Wij staan voor uw troon, 
Almachtig God 
En wij bidden U, 
Genees ons land. 
Vader breng vernieuwing 
In ons hart, 
Zodat mensen zien 
Hoe groot U bent. 
 
(refrein) 
Kom verhoog de naam van de 
Heer,) 
Eensgezind en vol van kracht.) 
Volken buigen voor Hem neer) 2x 
Als gebed de hemel raakt.) 
 
Wie de wedloop loopt 
Die kijkt niet om, 
Leeft slechts voor 
′T behalen van de prijs. 
Wie met tranen zaait, 
Oogst met gejuich; 
Dankbaar oogsten wij 
Wat God ons geeft. 
(refrein) 
 
Stort uw Geest uit,) 
Stort uw Geest uit.) 4x 
Geef ons opwekking, Heer.) 
(Refrein) 
 
Van A tot Z 
A van Almachtig  
B van Bevrijder  
C is van Christus, Gezalfde van 
God  
D is van Dienaar 
E is van Eeuwig  
F van Formeerder, Hij schiep het 
heelal  
 
G van Gekruisigd 
H is van Hoeksteen 
I van Immanuël, God is met ons 
J is van Jezus  
K is van Koning  
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij 
toont  
 
Van A tot Z 
bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
oneindig groot 
is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij 
 
M van Messias  
N is van Ned’rig  
O is van Opstanding 
P van Profeet  
Q van I.Q. onze God is de slimste 
R is van Rots en  
S is van Schild 
 
Van A tot Z…. 
 
T is van Toevlucht, een veilige 
haven 
U van Uniek 
Verlosser is V 
W is de Weg 
X voor eXtra bijzonder 
IJ voor IJzersterk 
Z van Zoon van God 
 

Van A tot Z…. (2x) 
 
Psalm Project 25 
Here maak mij Uwe wegen 
Door Uw woord en geest bekend 
Leer mij hoe die zijn gelegen 
En waarheen G’ Uw treden went 
Leid mij in Uw rechte leer 
Laat mij trouw Uw wet betrachten 
Want U bent mijn heil, o Heer 
‘k Blijf U al den dag verwachten 
 
Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriendlijk' ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren ! 
Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 
 
Psalm 133 DNP 
Wat goed is het om eensgezind te 
leven, 
om liefde te ontvangen en te geven, 
als broers en zussen bij elkaar. 
Het is als olie op Aärons haar 
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt 
naar omlaag 
en neervalt op zijn baard en kraag. 
 
Als morgendauw is het, als zachte 
regen, 
die neerdaalt van de Hermon als 
een zegen 
op Sions hoogverheven top. 
Daar woont de HEER, daar bloeit 
de liefde op. 
Daar geeft Hij wie in vrede 
samenleeft 
een toekomst die geen einde heeft. 
 
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) 
 
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 (2x) 
(refrein)  
 
Opwekking 733 
De zon komt op,  
maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen 
Laat mij nog zingen  
als de avond valt 
 
(refrein) 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
Heer, vol geduld  
toont U ons Uw liefde 
Uw Naam is groot  
en Uw hart is zacht 
Van al Uw goedheid  
wil ik blijven zingen 
Tienduizend redenen tot 
dankbaarheid 
(refrein) 
 
En op die dag,  
als mijn kracht vermindert 
Mijn adem stokt  
en mijn einde komt 
Zal toch mijn ziel  
Uw loflied blijven zingen 
Tienduizend jaar en tot in 
eeuwigheid 
(refrein 2x) 
 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
 


