
 

Kerkdienst: 9:30 uur      *zondag 28 augustus 2022*             te Scherpenzeel 
 
               Predikant: prof. dr. H.G.L. Peels, Oene 
                                               Combo o.l.v. Sjaak Prins 
     
www.cgk-scherpenzeel.nl 

********************************************************************************************************************************* 

 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                                                           

- Welkom & mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 586 – Heel de schepping geeft U eer 
 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
 
Zingen: Psalm Project 139 -  Heer die mij ziet zoals ik ben 
 

- Kinderen mogen naar voren komen 
- Moment met de kinderen 

 
Kinderlied:  Diep, diep, diep als de zee 
 

- Kinderen gaan naar Bijbeluur 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor onderweg  
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing:  Psalm 125  

 
Zingen: Liedboek 446: 1, 3 & 4 – O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
 
Verkondiging met als thema: “Vertrouwen op God” 

 
Zingen: Opwekking 184 – Wie op de Heer vertrouwen 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Diaconie Landelijke kassen 

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 
Zingen: OTH15 225 : 1, 2 & 3 – Door de wereld gaat een woord 
 

- Uitzending en Zegen 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 28 augustus 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 



 

Opwekking 586 
Heel de schepping geeft U 
eer,  
buigt zich vol aanbidding 
neer.  
Jezus Christus, Zoon van 
God,  
trouw in eeuwigheid.  
 
Heel de schepping zingt uw 
lof ;  
U alleen bent onze God,  
onze koning die regeert,  
heerser voor altijd!  
  
(Refrein)  
Hij is Heer en zijn eer  
vult de aarde, vult de hemel  
en zijn heerlijkheid wordt  
wereldwijd geroemd.  
Hij is Heer, geef t Hem eer  
heel de aarde, heel de hemel,  
want wij leven  
voor de glorie van uw naam,  
de glorie van uw naam.  
  
U alleen hebt alle macht,  
leer ons leven uit uw kracht.  
Blaas uw vuur aan in ons 
hart,  
dat iedereen het ziet en ieder 
hoort:  
(ref rein)  
  
Heilig is de Heer, )  
de schepping juicht, ) 4x  
de schepping juicht. )  
(ref rein 2x)   
De glorie van uw naam.(4x) 
 
Psalm Project 139 
Heer, die mij ziet zoals ik ben  
Dieper dan ik mijzelf ook ken  
Kent U mij, U weet waar ik ga  
U volgt mij waar ik zit of sta  
 
Wat mij ten diepste houdt 
bewogen  
’t ligt alles open voor uw ogen  
Wat mij ten diepst houdt 
bewogen  
’t ligt alles open, ’t ligt alles 
open  
’t ligt alles open voor uw ogen  
 
U bent mij overal nabij  
Uw ogen waken over mij  
Van toen ik vormloos ben 
ontstaan  
U wist hou het zou 
verdergaan  
 
O God, hou mij geheel 
omgeven  

en leid mij op de weg van ’t 
leven  
O God, hou mij geheel 
omgeven  
en leid mij op, En leid mij op,  
en leid mij op de weg van ’t 
leven 
 
Kinderlied 
Diep, diep, diep als de zee 
Hoog, hoog, hoog als de lucht 
Wijd, wijd, wijd als het water 
blauw 
Is Jezus' liefde voor jou en mij 
'T Is net zo diep, diep, diep 
als de zee 
Hoog, hoog, hoog als de lucht 
Wijd, wijd, wijd als het water 
blauw 
Is Jezus' liefde voor jou 
 
Liedboek 446 
O Jezus, hoe vertrouwd en 
goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven 
doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
Mijn herder en mijn held, mijn 
vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld 
ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
 
Al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt de 
ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 
 
Opwekking 184 
Wie op de Heer vertrouwen 
Zijn als de berg Sion 
Wie op de Heer vertrouwen 
Zijn als de berg Sion die niet 
wankelt 
Maar voor altoos blijft 
Rondom Jeruzalem zijn 
bergen 
Zo is de Heer rondom Zijn 
volk 
Van nu aan tot in eeuwigheid 
Halleluja, halleluja (2x) 
 
Die niet wankelt 
Maar voor altoos blijft 
Rondom Jeruzalem zijn 
bergen 
Zo is de Heer rondom Zijn 
volk 
Van nu aan tot in eeuwigheid 
Halleluja, halleluja 

Halleluja, halleluja 
 
OTH15 225 
Door de wereld gaat een 
woord  
en het drijf t de mensen voort 
breek Uw tent op  
ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs 
 
(ref rein) 
Here God wij zijn 
vervreemden 
Door te luistren naar Uw stem 
Breng ons saam met Uw 
ontheemden  
Naar het nieuw Jerusalem 
 
Door de wereld gaat een stoet 
Die de ban brak van het bloed 
Die bij wat op aarde leeft 
Nu geen burgerrecht meer 
heef t 
(ref rein) 
 
Menigeen ging zelf op pad 
Daar hij thuis geen vrede had 
Eeuwig heimwee spoort hem 
aan 
Laat ook hem het woord 
verstaan 
(ref rein) 


