
 

Kerkdienst: 9:30 uur   *zondag 19 juni 2022*       te Scherpenzeel 
 
    Predikant: ds. Bert van de Bovekamp 
    Combo o.l.v. Sake van der Brug 
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
 

 VIERING HEILIG AVONDMAAL 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom & mededelingen 
Zingen: Opwekking 733 – 10.000 redenen 

- Stil Gebed, Onze hulp & groet 
- Kindermoment 

Zingen – Kinderlied: Zie de zon, zie de maan 
- Kinderen naar het Bijbeluur 

 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Gebed om leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Psalm 118 

Zingen: Psalm Project 118 – Feestzang  
- Tekst: Psalm 118: 24 

 
Inleidende verkondiging met als thema: Redenen genoeg om blij te zijn 
 
Zingen: Opwekking 32 – Dit is de dag 
 
VIERING HEILIG AVONDMAAL 

- Inleidende woorden 
- We belijden ons geloof 

Zingen: Opwekking 695 - Stil 
- Gebed 

Zingen: Sela – Aan Uw tafel couplet 1 
- Verheft de harten 
- Uitnodiging voor de maaltijd 

1e tafel: De HEER is trouw 
Zingen: Sela – Aan Uw tafel couplet 2 
2e tafel: De HEER beschermt  
Zingen: Sela – Aan Uw tafel couplet 3 
3e tafel: De HEER redt 
Zingen: Sela – Aan Uw tafel couplet 4  

- Lofprijzing 
Zingen: Opwekking 579 – Dank u 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en voorbede + Onze Vader 
- Collectemogelijkheden:  1e collecte: Diaconie  

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 19 juni 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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) 
 
Kinderlied 
Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en 
aan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit, 
mensen ontelbaar overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
Zie ik de zon, de sterren en de 
maan, 
wat een wonder dat ik mag 
bestaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
Psalm project 118 
Komt laten wij Gods goedheid 
loven 

Want goed is d’ oppermajesteit 
Zijn goedheid gaat het al te boven 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid 
Laat Is’rel nu Gods goedheid loven 
En zeggen roemt Gods majesteit 
Zijn goedheid gaat het al te boven 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid 
 
U bent mijn God U zal ik loven 
Verhogen Uwe majesteit 
Mijn God, niets gaat Uw roem te 
boven 
U prijs ik tot in eeuwigheid 
Komt laat ons nu Gods goedheid 
loven 
Want goed is d’ oppermajesteit 
Zijn goedheid gaat het al te boven 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid 
 
Komt laat ons nu Gods goedheid 
loven 
Want goed is d’  oppermajesteit 
Zijn goedheid gaat het al te boven 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid 
 
Opwekking 32 
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 (2x) 
 
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 geef 
 
Opwekking 695 
Verberg mij nu  
Onder Uw vleugels Heer 
Houdt mij vast 
In Uw sterke hand 
 
(refrein) 
Als de oceaan haar krachten toont 
Zweef ik met U hoog boven de 
storm 
Vader U bent sterker dan de vloed 
Dan wordt ik stil 
U bent mijn God! 
 
Vind rust mijn ziel  
In God alleen 
Ken Zijn kracht  
Vertrouw Hem en wees stil 
(refrein)  
 
Sela – Aan Uw tafel 
Couplet 1 
U nodigt mij aan tafel, om dicht bij 
U te zijn; 
te proeven van het leven, dat U 
deelt door brood en wijn. 
U leidt mij in de stilte, ik volg U met 
ontzag: 

een plaats van rust waar ik U 
ontmoeten mag. 
 
Couplet 2 – De Heer is trouw 
U ziet mijn hart en leven, de onrust 
die verwart; 
mijn onbesproken vragen, die er 
leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten, 
verbergen kan niet meer: 
in vertrouwen leg ik alles voor U 
neer. 
 
Couplet 3 – De Heer beschermt 
De beker in uw handen, neem ik vol 
liefde aan, 
uit handen die verwond zijn, waarin 
de tekens staan. 
Geen woorden meer van oordeel, 
genade onverdiend, 
die aan tafel wordt geproefd en 
wordt gezien. 
 
Couplet 4 – De Heer redt 
U deelt met mij de maaltijd, reikt mij 
verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter dan de 
schuld die is voldaan. 
U toont mij uw genade, die 
werkzaam is in mij: 
door de kracht van uw genade ben 
ik vrij! 
 
Opwekking 579 
Dank U, dank U voor Uw kostbare 
bloed 
Dank U voor Uw offer 
Dat ons de vrijheid biedt 
Dank U, U nam alle schuld van ons 
af 
Daarom zingen wij nu een 
overwinningslied 
Een overwinningslied 
 
Want U opent de weg naar de 
Vader 
Laat Hem zien zoals niemand Hem 
ziet 
Jezus, dankzij Uw trouw en genade 
Zingen wij dit vreugdelied 
 
Als dank voor wat U deed 
Als dank voor wat U deed 
Als dank voor wat U deed voor ons 
Leed voor ons streed voor ons 
 
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 
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