
 

Kerkdienst: 9:30 uur      *zondag 29 mei 2022*             te Scherpenzeel 
 
        Predikant: ds. B. Luiten, Amersfoort 
                                                  Combo o.l.v. Sake van der Brug 
     
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                                WEZENZONDAG                                                             

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

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

 
Kinderlied: Wat is het pinksterfeest 

- Kinderen gaan naar Bijbeluur 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor onderweg 
 

Zingen: Opwekking 546 – Nabij Gods hoog verheven troon  
 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Psalm 91 

 
Zingen: Opwekking 382 – O Heer, de nacht komt over ons  
 

- Verkondiging met als thema: Voorschot op eeuwige vreugde 
 

Zingen: Sela – Psalm 91 – Mijn toevlucht 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: AZC Mannen 

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 
Zingen: Opwekking 488 – De kracht van Uw liefde 
 

- Uitzending en Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving:  
Collecte 29 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, 
als gebed de hemel raakt, 
als gebed de hemel raakt. 
 
wie de wedloop loopt 
die kijkt niet om. 
leeft slechts voor 
t´ behalen van een prijs 
wij 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 2x) 
 
Kinderlied 
Wat is het Pinksterfeest 
We hebben wel vrij maar dan 
Wat vieren wij nu eigenlijk 
Ik snap er weinig van (2x) 
  
We vieren met het Pinksterfeest 
Wat Jezus heeft beloofd 
'Na Mij komt de Heilige Geest 
Voor ieder die gelooft' 
  
Maar: Wie is de Heilige Geest? 
Is het een soort van vlam 
Die even komt met Pinksteren 
Ik snap er nog niks van (2x) 
  
De Heilige Geest is deel van God 
Zoals water, ijs en stoom 
hetzelfde zijn en toch uniek 
Hij hoort bij God en Zoon 
  
Maar: Wat doet de Heilige Geest? 
Wat is Hij dan van plan 
Laat Hij een vuurtje branden 
Ik snap er nog niks van (2x) 
  
De Heilige Geest geeft nieuwe 
kracht 
En troost je bij je pijn 
Hij helpt je doen wat Jezus zegt 
Om vriendelijk te zijn 
  
Maar: Hoe komt de Heilige Geest? 
Komt Hij wel bij mij dan 
Of krijgen grote mensen Hem 
Ik snap er nog niks van (2x) 
  
De Heilige Geest komt binnenin 
Je wonen als je 't vraagt 
Hij zal dan jouw Helper zijn 
En dat doet Hij heel graag! 
  
O! Dat is dus de Heilige Geest 
Hij helpt me elke dag 
Dan ben ik blij dat ik dit feest 

Nu voor Hem vieren mag (3x) 
 
Opwekking 546 
Nabij Gods hoog verheven troon 
Is iemand die steeds voor mij pleit; 
Hij is volmaakt, Gods eigen zoon 
En Priester tot in eeuwigheid. 
 
Mijn naam, geschreven in zijn 
hand, 
Bewaart Hij eeuwig in zijn hart; ik 
weet: 
Geen aanklacht houdt meer stand, 
Wanneer mijn redder pleit voor mij, 
Wanneer mijn redder pleit voor mij. 
 
AI klaagt de satan mij steeds aan, 
Terwijl hij wijst op al mijn schuld, 
Ik kijk omhoog en zie Hem staan 
Die alles voor mij heeft vervuld. 
 
Omdat Hij al mijn zonden droeg 
En door zijn bloed ben ik nu vrij, 
Want Jezus′ offer was genoeg 
Voor Gods vergeving ook voor mij, 
Voor Gods vergeving ook voor mij. 
 
Ja, Hij is mijn gerechtigheid, 
Want zie, het Lam is opgestaan! 
Hij troont als Heer der heerlijkheid, 
Wiens liefde eeuwig zal bestaan. 
 
Ik leef in Hem en Hij in mij;) 
Zo één met Hem sterf ik niet meer;) 
Eens zal ik zitten aan zijn zij,) 2x 
Mijn Jezus, Redder en mijn Heer.) 
 
Opwekking 382 
Heer, de nacht komt over ons. 
Het grote oordeel wacht 
tot U zult spreken. 
O Heer, kunt U nog aanzien 
hoe uw liefde wordt veracht, 
hoe mensen breken? 
 
(Refrein) 
Ontferm U Heer.(Ontferm U Heer) 
Vergeef ons Heer. 
Genees ons Heer 
en maak uw kerk weer nieuw. 
Herstel het recht. 
Geef vrede. 
Doorstroom het land 
met uw gerechtigheid. 
 
O Heer, waar is de vredesduif, 
of zijn haar vleugels lam, 
voorgoed gebroken? 
O Heer, wij bouwen oorlogstuig 
en kinderen gaan dood 
van brood verstoken. 
(refrein) 
 
O Heer, de macht van 't duister 
doet zijn gif van angst en haat 
op aarde stromen. 
O Heer, laat ons ontwaken 
met de liefde die bevrijdt. 
Laat uw rijk komen. 
(refrein) 
 
O Heer, toch zal het kruis voortaan 
als baken van de hoop 
boven ons land staan. 
Door het vuur 
zal men uw schoonheid zien 

en zal uw volk opnieuw 
voor U in brand staan. 
(refrein)  
 
Sela – Psalm 91 
De Heer is je schild en bevrijder, 
De redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 
 
In Gods nabijheid is geen angst 
meer 
Voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
Open je ogen 
En zie dat het kwaad vergaat. 
 
Wie in de schuilplaats van de 
Allerhoogste woont 
En overnacht in zijn schaduw, 
Zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn 
God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn 
God! IK vertrouw op U. 
 
Als je mag wonen bij de Hoogste 
Ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
Maar vertrapt de tegenstand. 
 
Ik bevrijd wie mij liefheeft 
En bescherm wie mij kent. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben ik bij je 
En bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 
 
Opwekking 488 
Heer ik kom tot U, 
neem mijn hart, 
verander mij. 
Als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde 
 
(refrein) 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht, 
en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw geest, 
en de kracht van Uw liefde 
 
Heer kom dichterbij, 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij U wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
(refrein 2x) 
 


