
 

Kerkdienst: 9:30 uur        *zondag 22 mei 2022*       te Scherpenzeel 
 
    Predikant: ds. Bert van de Bovekamp 
          Combo o.l.v. Sjaak Prins 
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan:  
Juliëtte Lina Cato (Juliëtte) Schaap geboren op 16-02-2022,  
dochter Vincent Schaap & Marjolein Schaap-Dorst, zusje van Olivier. 
Juul Elisabeth Christina (Juul) van Veldhuizen (Juul), geboren op 
05-03-2022, dochter van Maries van Veldhuizen & Ilse van 
Veldhuizen-De Rooij. 
Demi Maria (Demi) van Bemmel, geboren op 09-03-2022 
dochter van Jordi van Bemmel & Mariska van Bemmel-Geijtenbeek, 
zusje van Rick, Lars en Joël. 
Hanne Feline (Elin) van Bemmel, geboren op 14-03-2022, 
dochter van Marcel van Bemmel & Monique van Bemmel-Geijtenbeek, 
zusje van Noah en Marijn. 
Lieke Julia Mara (Lieke) van Bemmel,  geboren op 13-04-2022,  
dochter van René van Bemmel & Irene van Bemmel-Vosman, 
zusje voor Eva, Sara en Fleur. 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom & mededelingen 
Zingen: Opwekking 815- Vul dit huis met Uw glorie 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
(Kinderen gaan naar Bijbeluur) 

LUISTEREN NAAR GOD 
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Psalm 4 
- Verkondiging met als thema: Blijdschap bij de opvoeding!                 

Zingen: Sela – Doop 
 
VIERING VAN DE HEILIGE DOOP 

- De betekenis van de Doop 
Zingen: Sela – Meer dan een wonder 
(Tijdens het lied worden de kinderen binnengebracht vanuit achterin de zaal) 

- Doopgebed 
- Doopvragen en doopbelofte 

Zingen: Opwekking 599 – Nog voordat je bestond 
(Tijdens dit lied komen de kinderen voor het podium staan) 

- Gesprekje met de kinderen 
Kinderlied: God heeft een plan met je leven 

- De kinderen ontvangen de Doop 
Zingen:  (staande) Sela – Ik zal er zijn 

- Vraag aan de gemeente (hierna zitten) 
              (daarna gaan de kinderen naar hun plaats) 

- Overhandiging doopkaarten/geschenken. 
Kinderlied: Make some noise kids - Het allerleukste liedje  
 
GEBEDEN EN UITZENDING 

- Gebeden, Stil Gebed en Onze Vader 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Diaconie 

                                          2e collecte: Kerk 
                                          3e collecte: Eigen Jeugdwerk 
 

Zingen: Opwekking 789 – Lopen op het water         
- Uitzending en Zegen 

   

 
Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving:  
Collecte 22 mei 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
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 ons Uw heerlijkheid 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer 
Jezus is Koning, breng hulde  
geef Hem eer 
 
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. 
 
(refrein) 
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. 
 
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. 
 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
 
(refrein) 
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. 
Dat ons leven bij U veilig is. 
 
Sela – Meer dan een wonder  
Nooit gedacht  
dat je zo mooi zou zijn 
Nooit gedacht  
Zo perfect en klein 
Zo overweldigend 
Zo onbeschrijfelijk 
Je bent meer dan een wonder 
 
Door Hem bedacht 
Door Hem gemaakt 
Door Hem geliefd en aangeraakt 
Zo overweldigend  
Zo onbeschrijfelijk 
Je bent meer dan een wonder 
 
Dicht tegen me aan 
Je voelt zo warm en zacht 
Vol verwachting  
Hebben wij op jou gewacht 
En nu jij er bent 
 
Je kijkt me aan 
Ik zie een hemelkind 
Ik kijk jou aan 
De hemel geeft ons licht 

Zo overweldigend 
Zo onbeschrijfelijk 
Je eerste woord zal alles zijn 
Papa, mama, blijf bij mij 
Je hebt een plek 
Je hoort erbij 
Hier zul je veilig zijn 
Zo overweldigend 
Zo onbeschrijfelijk 
 Je bent …meer dan een wonder 
 
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 
 
En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed 
Verandert daar iets aan. 
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 
 
En wat je nu ook doet… 
(refrein 2x) 
 
Kinderlied 
God heeft een plan met je leven 
Je bent hier met een doel 
Geloof het diep van binnen 
T'is meer dan een gevoel 
Hij doet meer dan je kan bidden 
Hij is groter dan je denkt 
Ik weet dat hij je helpt 
Ik weet dat hij je kent 
 
(Refrein) 
Dus stap uit je boot 
Durf op water te lopen 
Vraag god om hulp 
En de hemel gaat open 
Wees maar niet bang  
hij is altijd bij jou 
In de storm in de strijd  
in een moeilijke tijd 
God is trouw 
 
Halleluja (8x) 
 
(refrein 2x) 
 
Sela – Ik zal er zijn 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige 
Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn 
bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar 
geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van 
trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij 
jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van 
verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U 
ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs 
mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend 
dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus 
mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite 
of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam… 
 
Het allerleukste liedje 
Ik ken een heel leuk liedje 
En het maakt me blij 
Het is vaak op de radio 
En past heel goed bij mij 
Het liedje blijft zo hangen 
't Is een leuke melodie 
Maar het gaat ook ergens over 
Nee, vervelen doet het niet 
 
Het gaat van: "Oeh, oeh, oeh" 
 
Dit liedje maakt me happy en, echt 
Het voelt zo goed 
Het maakt mij altijd vrolijk 
En geeft mij weer nieuwe moed 
En zit ik er doorheen 
Dan zet ik mijn speakers aan 
Dan luister ik dit liedje 
En kan ik er tegenaan 
 
(refrein) 
Want God zegt over jou over mij 
Iets bijzonder en dat maakt mij blij 
Hij zegt: 
"Groter dan een berg, zo hoog 
Mooier dan de regenboog 
Dieper dan de oceaan 
Is hoeveel Ik van je hou 
Maak je dus geen zorgen meer 
Elke dag ben Ik er weer." 
 
Dit allerleukste liedje is er voor iedereen 
Ja, het geldt dus ook voor jou-ou: 
'Je bent niet meer alleen' 
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet 
Herinner je dan telkens weer: 
'Hij maakt alles goed' 
(refrein 2x)  
 
Opwekking 789 
U leert me lopen op het water  
De oceaan is weids en diep  
U vraagt me alles los te laten  
Daar vind ik U, en ik twijfel niet 
 
(refrein) 
En als de golven overslaan  
Dan blijf ik hopen op Uw Naam  
Mijn ziel vindt rust  
want in de storm bent U dichtbij  
Ik ben van U, en U van mij 
 
De diepste zee is vol genade  
Uw sterke hand die houdt mij vast  
En als mijn voeten zouden falen  
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt 
stand 
(refrein) 
 
Geest van God, leer mij te gaan over de 
golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen 
dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid.(refrein 2x) 



 

 
 
 
 
 


