
 

Kerkdienst: 9:30 uur        *zondag 11 september 2022*       te Scherpenzeel 
 
    Predikant: ds. Bert van de Bovekamp 
               Combo o.l.v. Sjaak Prins 
www.cgk-scherpenzeel.nl 

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

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan:  

 
*Benthe Denize Madelief (Benthe) van de Lagemaat 

geboren op 02-07-2022, dochter van Frans van de Lagemaat & Mariëlle  
van de Lagemaat-Inkenhaag, zusje van Damian, Elize en Fedde. 
*Jula Lot (Lot) Visscher, geboren op 08-07-2022, dochter van Jan Visscher & 

Mieke Visscher-Kampen,  zusje van Siem en Abel. 
 

LOFPRIJZING EN AANBIDDING 
- Welkom & mededelingen 

Zingen: Opwekking 832 – Jezus Overwinnaar 
- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
- Kinderen naar het Bijbeluur 

 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Mattëus 18 : 1 - 9 
- Verkondiging met als thema: De gemeente als plaats voor kwetsbare mensen!             

Zingen: Opwekking 462 – Aan Uw voeten Heer 
 
VIERING VAN DE HEILIGE DOOP 

- De betekenis van de Doop 
Zingen: Sela – Meer dan een wonder 
(Tijdens het lied worden de kinderen binnengebracht vanuit achterin de zaal) 

- Doopgebed 
- Doopvragen en doopbelofte 

Zingen: Psalm 103: 6, 7 (DNP) 
(Tijdens dit lied komen de kinderen voor het podium staan) 

- Gesprekje met de kinderen 
Kinderlied: Elly en Rikkert - Jozef had een jas  

- De kinderen ontvangen de Doop 
Zingen:  Opwekking 746 – Gods zegen voor jou(staande) 

- Vraag aan de gemeente (hierna zitten) 
              (daarna gaan de kinderen naar hun plaats) 

- Overhandiging doopkaarten/geschenken. 
 
GEBEDEN EN UITZENDING 

- Gebeden, Stil Gebed en Onze Vader 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Diaconie 

                                          2e collecte: Kerk 

                                          3e collecte: Eigen Jeugdwerk 

 
Zingen: Opwekking 807 – God van licht 
 

- Uitzending en Zegen 
 
 
 
 
 
   

 
Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving:  
Collecte 11 september 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opwekking 832 

Waar U verschijnt wordt alles nieuw 

Want U bevrijdt en geeft leven 
Elke storm verstilt 

Door de klank van Uw stem 

Alles buigt voor Koning Jezus 

 
U bent de held die voor ons strijdt 

U baant de weg van overwinning 

Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt 

neer 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer 

 

(refrein) 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht 

Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 

 

De duisternis licht op door U 

De duivel is door U verslagen 
Dood waar is je macht? 

Waar is je prikkel gebleven? 

Jezus leeft en ik zal leven! 

 
De schepping knielt in diepst ontzag 

De hemel juicht voor onze Koning 

En de machten van de hel 
Weten wie er regeert 

Naam boven alle namen, Hoogste Heer 

(refrein 2x) 

 
Naam boven alle namen (8x) 

(refrein 2x) 

 

Opwekking 462 
(refrein) 

Aan uw voeten Heer, is de hoogste 

plaats 
Daarom kniel ik neer bij U 

Om bij U te zijn is de grootste eer, 

Daarom buig ik mij voor U. 

 
Ja ik verkies nu om bij U te zijn, 

En om naar U te luisteren. 

In plaats van altijd maar weer bezig te 

zijn, 
Kom ik nu tot U, o Heer. 

(refrein) 

 

Mijn hart verlangt ernaar om samen te 
zijn, 

Hier in een plaats van aanbidding, 

In Geest en waarheid samen één te zijn, 
In aanbidding voor U. 

(refrein) 

 

Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
Ja zo omarmt U ook mij. 

U bent een Vader die vertroost en 

beschermt. 

En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 

En ik kom tot rust bij U. 

 

Sela – Meer dan een wonder  
Nooit gedacht  

dat je zo mooi zou zijn 

Nooit gedacht  
Zo perfect en klein 

Zo overweldigend 

Zo onbeschrijfelijk 

Je bent meer dan een wonder 
 

Door Hem bedacht 

Door Hem gemaakt 

Door Hem geliefd en aangeraakt 
Zo overweldigend  

Zo onbeschrijfelijk 

Je bent meer dan een wonder 

 
Dicht tegen me aan 

Je voelt zo warm en zacht 

Vol verwachting  
Hebben wij op jou gewacht 

En nu jij er bent 

 

Je kijkt me aan 

Ik zie een hemelkind 
Ik kijk jou aan 

De hemel geeft ons licht 

Zo overweldigend 

Zo onbeschrijfelijk 
Je eerste woord zal alles zijn 

Papa, mama, blijf bij mij 

Je hebt een plek 

Je hoort erbij 
Hier zul je veilig zijn 

Zo overweldigend 

Zo onbeschrijfelijk 
Je bent …meer dan een wonder 

 

Psalm 103 : 6 & 7 DNP 

6. De HEER telt niet in jaren, maanden, 
uren: 

zijn liefde zal de eeuwigheid verduren. 

Aan elke generatie doet Hij recht. 

Hij toont zijn trouw aan wie bij Hem wil 
horen, 

aan ieder kind dat na ons wordt geboren, 

dat nazegt wat de HEER heeft 

voorgezegd. 
 

7. De HEER is koning – prijs Hem, 

hemelingen! 
Laat alle engelen zijn lof bezingen. 

Kom, sterke helden, buig je voor Hem 

neer. 

Laat heel zijn legermacht Hem eer 
bewijzen. 

De hele schepping moet zijn daden 

prijzen. 

Prijs Hem, mijn ziel, zing dankbaar voor 
de HEER. 

 

Kinderlied 
Jozef Jozef 

Jozef had een jas 

Een jas? een jas! 

Een wonderlijke jas 
Een jas met honderd kleuren 

Wat kon er nog gebeuren 

Met Jozef 

 
Jozef Jozef 

Jozef had een droom 

Een droom? een droom! 

Een wonderlijke droom 
Van elf korenschoven 

Die allemaal voor hem bogen 

Een jas met honderd kleuren 
Wat kon er nog gebeuren 

Met Jozef 

 

Jozef Jozef 
Jozef had een droom 

Alweer? alweer! 

Hij droomde deze keer 

Van zon en maan en sterren 
Die eerden hem van verre 

Van elf korenschoven 

Die allemaal voor hem bogen 

Een jas met honderd kleuren 
Wat kon er nog gebeuren 

Met Jozef 

 
Jozef Jozef 

Jozef in de put 

De put? de put! 

Een hele diepe put 
Waaruit kamelenhoeders 

Hem kochten van zijn broeders 

En naar Egypte brachten 

Daar droomde hij alle nachten 
Van zon en maan en sterren 

Die eerden hem van verre 

Die elf korenschoven 

Die allemaal voor hem bogen 
Een jas met honderd kleuren 

Wat kon er nog gebeuren 

Met Jozef 
 

Jozef Jozef 

Jozef kreeg een troon 

Een troon? een troon! 

En zelfs een gouden kroon 
Die kreeg hij als beloning 

Hij werd de onderkoning 

En al zijn broeders kwamen 

Eerbiedig bij hem samen 
De zon en maan en sterren 

Die eerden hem van verre 

Die elf korenschoven 

Die allemaal voor hem bogen 
Een jas met honderd kleuren 

Wat kon er nog gebeuren 

Met Jozef 
 

Jozef Jozef 

Jozef had een jas 

 
Opwekking 746 

De God van de vrede, geeft jou Zijn 

zegen 

Op alle wegen die je zult gaan 
Wanneer het meevalt, of soms ook 

tegen 

Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan 

 
Hij is als een schaduw, die met je 

meegaat 

Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw 
Ontvang nu de vrede en de genade, 

van God onze Vader, zo zegent Hij jou 

 

Opwekking 807 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 

in mijn falen ontbreekt U niet. 

In uw liefde reist U mee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 

In uw liefde reist U mee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 
 

Refrein: 

God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 

God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker 

veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 

waar U woont, 

waar U woont. 
 

Storm en golven vrees ik niet. 

In de morgen zing ik mijn lied. 

In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 

(Refrein) 

 
Bridge 4x: 

U schijnt feller 

dan de sterren. 

Heer, U leidt ons door de storm. 
 

God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 

God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker 

veilig naar de kust. 
(Refrein) 

 

Waar U woont. 

 
 
 
 


