
 

Kerkdienst: 9:30 uur      *zondag 5 juni 2022*             te Scherpenzeel 
 
                  Predikant: ds. Bert van de Bovekamp  
                                          Combo o.l.v.: Sjaak Prins  
     
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 

                               Pinksterviering 2022                                         
 
Zingen: Trinity Wereldwijs – Één grote familie 
 

- Welkom 
 

Zingen: Opwekking 815 – Vul dit huis met Uw glorie 
 

- Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: OTH 135/113 Er komen stromen van zegen 
 

- Gebed 
 
De kinderen zingen met ons: Elly en Rikkert – Door de kracht  
 

- Vertelling voor de kinderen 
 
De kinderen zingen met ons: Wat is het Pinksterfeest? 
 

- Bijbellezing: 1 Korinthe 2: 11-16 (BGT) 
 
Zingen: NLB 672 vers 1,2,6 & 7 – Komt laat ons deze dag 
  

- Bert spreekt over het thema: Gods Geest doet meer dan je denkt 
 
Zingen: Opwekking 334 – Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 
 

- Gebed en voorbede 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: ICF Utrecht 

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 
Zingen:  Opwekking 602 – Vrede van God  
 

- Uitzending en Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 5 juni 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan de QR-code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Één grote familie 
Ik ben geboren in een gezin, dat is 
m’n plek, hier is m’n huis  
van de wieg tot aan het graf, hoor ik 
erbij, zijn zij m’n thuis  
En tja, je kiest elkaar niet uit, je 
moet het samen zien te doen  
Dus sla die handen in elkaar en 
geef mekaar een dikke zoen  
 
(refrein) 
Want we zijn een Grote familie - 
zing - whoooooo  
Om elkaar te plagen, maar ook te 
dienen - whooo  
Wat er ook gebeurt, we blijven 
zingen - who-o  
Dwars door de nare en blije dingen 
- whoooo  
 
Er zijn heus van die momenten da’k 
alleen zou willen zijn  
toch gaat er niks boven een tafel 
met de mensen van wie ik hou  
Ze steunen mij door dik en dun en 
hun liefde maakt me vrij  
Om te worden wie ik diep van 
binnen echt zou willen zijn  
(refrein) 
 
Als jij nou geen familie hebt - of ze 
zijn veel te ver weg  
Schuif dan maar aan want aan de 
tafel is er altijd nog wel plek  
Hier is een schouder om op te 
huilen en een bedje op de bank  
Maar als je gaat zeuren plakken we 
je net zo goed ACHTER HET 
BEHANG!  (refrein) 
 
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 
 
OTH 135/113 
Er komen stromen van zegen, 
dat heeft Gods woord ons beloofd, 
stromen, verkwikkend als regen, 
vloeien tot elk die gelooft. 
 
(refrein) Stromen van zegen, 
komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp’len reeds neder, 
zend ons die stromen, o Heer. 
 
Er komen stromen van zegen, 
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn, 
op de valleien en bergen, 
zal er nieuw leven dan zijn. (refrein) 
 
Er komen stromen van zegen, 
zend ons die heilstroom nu neer, 
geef ons die grote verkwikking, 
geef z’ ons voortdurend, o Heer. 
(refrein) 
 
 

Door de kracht 
Refrein:  
Door de kracht, door de kracht 
van de heilige Geest, 
door de kracht, door de kracht 
van de God die geneest. 
Die er is, die zal zijn 
en die is geweest. 
Vieren wij feest met elkaar. 
 
Wij zingen halleluja 
en prijzen de Heer. 
Hij is het waard! (refrein) 
 
Als ik zing halleluja, 
dan prijs ik de Heer. 
Hij is het waard! (refrein) 
 
Wat is het Pinksterfeest 
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) 
 
NLB 672: 1,2, 6 & 7 
Kom laat ons deze dag 
Met heilig vuur bezingen 
En met vernieuwde vreugd 
Want God deed grote dingen 
Eens gaf de Heilige Geest 
Aan velen heldenmoed 
Bid dat Hij ons vandaag 
Verlicht met Pinkstergloed 
 
O Geest der eeuwigheid 

Gij Trooster aller tijden 
Deel thans uw zegen uit 
Aan wie uw komst verbeiden 
O heldere fontein 
Die uit Gods tempel welt 
Gij wordt een brede stroom 
Die met de eeuwen zwelt 
 
Vul aan wat ons ontbreekt 
Want stukwerk is ons pogen 
En wat ons afleidt van  
De vrede uit de hoge 
Laat dat, verheven licht  
In vuur en wind vergaan 
Houd Gij ons staande door 
Het wonder van Gods naam 
 
Wie ’s Heren Geest bezielt 
Wie ’s Heren woord doet zingen 
Wie met ons vieren wil 
Het feest der eerstelingen 
Die stemme met ons in  
En prijze Gods verbond 
Dat Hij vandaag vernieuwt 
En elke morgenstond 
 
Opwekking 334 
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht 
verdwijnen 
Jezus licht van de wereld vernieuw 
ons 
levend woord ja Uw waarheid 
bevrijd ons 
schijn in mij, schijn door mij 
 
(refrein) Kom Jezus kom 
vul dit land met Uw heerlijkheid 
kom heilge geest stort op ons Uw 
vuur 
zend Uw rivier 
laat Uw heil heel de aard vervullen 
spreek Heer Uw woord dat het licht 
overwint 
 
Heer ik wil komen in Uw nabijheid 
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid 
door het bloed mag ik U 
toebehoren 
leer mij toets mij Uw stem wil ik 
horen 
schijn in mij, schijn door mij (refrein) 
 
staan wij oog in oog met U Heer 
daalt Uw stralende licht op ons neer 
zichtbaar tastbaar word U in ons 
leven 
U volmaakt wie volkomen zich 
geven 
schijn in mij, schijn door mij (refrein) 
 
Opwekking 602 
Vrede van God, De vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
In Jezus’ naam, In Jezus’ naam, 
In Jezus’ naam geef ik jou: 
Vrede van Hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
Heilige Geest, de Heilige Geest, 
Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou 


