
 

Kerkdienst: 9:30 uur   *zondag 13 november 2022*       te Scherpenzeel 
 
    Predikant: ds. Bert van de Bovekamp 
    Combo o.l.v. Sjaak Prins 
www.cgk-scherpenzeel.nl 

********************************************************************************************************************************* 
VIERING HEILIG AVONDMAAL 

 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom & mededelingen 
Zingen: Opwekking 192 – Ik kom in Uw heiligdom binnen 

- Stil Gebed, Onze hulp & groet  
- De Kinderen komen naar voren 
- Kindermoment 

Kinderlied: Opwekking voor kids 211 - Onder, boven 
- Kinderen naar het Bijbeluur 

 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Gebed om leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: 1 Korinthe 10 : 14 - 22 
- Verkondiging over 1 Korinthe 10 : 16 en 17  

met als thema: Verbonden met Christus in brood en wijn 
 
Zingen: Opwekking 797 – Breng ons samen 
 
VIERING HEILIG AVONDMAAL 

- Inleidende woorden 
- We belijden ons geloof 

Zingen: NLB 968: 2,4,5 – De ware kerk des Heren 
- Gebed 
- Verheft de harten 
- Uitnodiging voor de maaltijd 

Zingen: Sela – aan Uw tafel 
- Uitdelen brood en wijn  
- Lofprijzing 

Zingen: Opwekking 136 – Abba Vader  
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

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

2e collecte: Kerk 
3e collecte: Eigen Jeugdwerk 

 
Zingen: Opwekking 746 – Zo zegent Hij jou 
  

- Uitzending en Zegen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opwekking 192 
Ik kom in Uw heiligdom binnen 
't Voorhangsel ga ik voorbij 
'k Breng U mijn offer, een zoete geur 
Vrucht van wat U deed in mij 

 
Mijn mond brengt een offer van lof, 
Heer 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving:  
Collecte 13 november 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

't Gaat nu alleen om Uw eer 

't Reukwerk van mijn lofgezang 
Stijgt op in Uw woning 
Ik kniel voor de troon van mijn Koning 
Samen met mijn stem hef ik 
Ook mijn handen op tot U 
't Loflied komt diep uit mijn hart 

 
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht 
Komen U toe, God van 't heelal voor 
eeuwig 
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht 

Komen U toe, God van ’t heelal 
 
Kinderlied 
Refrein: 
Onder, boven, 
voor en achter, 

God is altijd bij mij. 
Onder, boven, 
voor en achter, 
God is om mij heen. 
 
Al vlieg ik met het vliegtuig 

naar een heel ver land 
of vaar ik naar een eiland 
met een prachtig strand. 
Al loop ik naar de buurvrouw 
aan de overkant; 
ik ben nooit in mijn eentje, 

want… 
(Refrein) 
 
Al ga ik naar mijn oma 
met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein 

met mijn broer en zus. 
Al loop ik voor mijn moeder 
naar de brievenbus; 
God is altijd bij mij, 
dus… 

(Refrein) 
 
Opwekking 797 
U roept ons samen als kerk van de 
Heer,  
verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en 
dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich 
thuis! 

 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de 
Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons 
geeft: 

veelkleurig, verschillend en 
dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten 
elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en 
aanvaardt. 

 
(refrein) 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons 

geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en 
gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 

Wij bidden om vrede, verzoening en 
recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het 
geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te 

zijn. 

 

Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw 
eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
(refrein) 

 
NLB 968: 2,4 & 5 
2.Door God bijeen vergaderd 
Één volk dat Hem behoort 
Als kindren van één Vader 

Één doop, één Geest, één woord 
Zo offert allerwege 
De kerk U lof en prijs 
Één Naam is aller zegen 
Één brood is aller spijs 
 

4.In 't woeden aller tijden 
is nooit het lied verstomd, 
Gods hoede zal ons leiden, 
de volle vrede komt! 
Geloven wordt aanschouwen, 
als uit de hemel daalt 

de bruid, de hoge vrouwe, 
de kerk die zegepraalt. 
 
5. Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 

alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
 

Sela – Aan Uw tafel 
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. 
 
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. 

 
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. 
 
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 136 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 

Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van U alleen. 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 

 
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
May my will forever be evermore Your 
own. 

Never let my heart grow cold. 
Never let me go. 
Abba, Father, let me be Yours 
and Yours alone. 
 
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 

 
 
 
 
 


