
 

Kerkdienst: 9:30 uur      *zondag 12 juni 2022*             te Scherpenzeel 
 
        Predikant: ds. J. van Langevelde, Zierikzee 
                                                  Combo o.l.v. Gydo van de Lagemaat 
     
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                                                           

- Welkom & mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 167: 1,2 Samen in de naam van Jezus 
 

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

 
Kinderlied: Dit is de dag 
 

- Kinderen gaan naar Bijbeluur 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor onderweg 
 

Zingen:  Psalm Project 133 – Daar is het leven goed 
 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Handelingen 2: 41-47, Efeze 4: 1- 6, 16 

 
Zingen:  Psalm 87: 1,3,4  
 

- Verkondiging met als thema: ‘De Geest verbindt mensen!’ 
 

Zingen: Opwekking 767 – Familie  
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: De Herberg 

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 
Zingen: NLB 425 – Vervuld van Uw zegen 
 

- Uitzending en Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 12 juni 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 



 

Opwekking 167 
Samen in de naam van 
Jezus 
Heffen wij een loflied aan  
Want de Geest spreekt alle 
talen 
En doet ons elkaar 
verstaan 
Samen bidden  
Samen zoeken  
Naar het plan van onze 
Heer 
Samen zingen en getuigen 
Samen leven tot Zijn eer 
 
Heel de wereld moet het 
weten 
Dat God niet veranderd is 
En Zijn liefde als een 
lichtstraal 
Doordringt in de duisternis 
De weg van God  
Is niet te keren 
Omdat Hij erover waakt 
En de Geest doorbreekt de 
grenzen 
Die door mensen zijn 
gemaakt 
 
Kinderlied 
Dit is de dag (Dit is de dag) 
Die de Heer ons geeft 
(Die de Heer ons geeft) 
Weest daarom blij 
(Weest daarom blij) 
En zingt verheugd 
(En zingt verheugd) 
 
Dit is de dag die de Heer 
ons geeft 
Weest daarom blij en zingt 
verheugd 
Dit is de dag (dit is de dag) 
Die de Heer ons geeft 
 
Psalm Project 133 
Wat is het heerlijk, wat is 
het goed. 
Daar waar de liefde de 
vrede ontmoet, geeft God 
zijn zegen. 
Goed is het daar samen te 
leven, één met elkaar. 
Daar is het leven goed, 
leven in eeuwigheid, 
waar God zijn zegen geeft, 
voor altijd. 
 

Het is als olie, rijk 
uitgestort, 
waarmee uw dienaar 
gezalfde wordt. 
Zoals de regen bergen 
bedauwt, 
zo heeft uw liefde 
gemeenschap gebouwd. 
Daar is het leven goed, 
leven in eeuwigheid, 
waar God zijn zegen geeft, 
voor altijd. 
 
Daar is het leven goed, 
leven in eeuwigheid, 
waar God zijn zegen geeft, 
voor altijd. 
 
Wat is het goed, 
daar waar de liefde de 
vrede ontmoet. 
Goed is het daar. 
 
Wat is het goed, 
daar waar de liefde de 
vrede ontmoet. 
Goed is het daar. 
 
Daar is het leven goed, 
leven in eeuwigheid, 
waar God zijn zegen geeft, 
voor altijd. 
 
Wat is het leven goed, 
leven in eeuwigheid, 
waar God zijn zegen geeft, 
voor altijd. 
 
Psalm 87 
1. Op Sions berg  
sticht God Zijn heilge stede 
Zij heeft Zijn hart,  
Hij houdt er open hof 
O Godsstad, vrolijk zingen  
wij uw lof 
door uwe poort  
zal ieder binnentreden 
 
3.God zal hen zelf  
bevestigen en schragen 
En op Zijn rol 
waar Hij de volken schrijft 
Hen tellen als in Isrel 
ingelijfd 
En doen de naam 
van Sions kindren dragen 
 
 

4. Zijn zullen saam 
de groten en de kleinen 
Dansend de harpen  
en cymbalen slaan 
En onder fluitspel 
in het ronde gaan 
Zingend: In U  
zijn al onze fonteinen 
 
Opwekking 767 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie 
als broers en als zussen 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven 
 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven 
De zegen van God 
een eindeloos leven 
 
NLB 425 
Vervuld van uw zegen 
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis 
waar uw stem wordt 
gehoord 
in Christus verbonden 
tezamen gezonden 
op weg in een wereld 
die wacht op uw woord 
 
Om daar in genade 
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep 
in het donkerste dal 
door liefde gedreven 
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen 
die vrucht dragen zal 


