
 

Kerkdienst: 9:30 uur      *zondag 6 november 2022*             te Scherpenzeel 
 
               Predikant: prof. dr. A. Huijgen, Kampen 
                                               Combo o.l.v. Sake van der Brug 
    Organist: Wim Westland 
www.cgk-scherpenzeel.nl 

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

 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                                                           

- Welkom & mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 559 – Schijn met Uw licht in mijn hart, Heer 
Zingen: Opwekking 630 – Vader U bent goed 
 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
 
Zingen: Sela – Laat ons samen één zijn 
 

- Kinderen mogen naar voren komen 
- Moment met de kinderen 

 
Kinderlied: Oké4kids – Stem op Jezus 
 

- Kinderen gaan naar Bijbeluur 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor onderweg 
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Numeri 35 
- Tekst: Numeri 35: 33 - 34 

 
Zingen: Liedboek 476: 3,4  Meester, Heer, uw graf kon U niet houden 
 
Verkondiging met als thema: “Heilig recht” 

 
Zingen: Psalm 85: 3,4 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: AZC | Kerk en Vluchteling  

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 
Zingen: Opwekking 710 – Gebed om zegen  
 

- Uitzending en Zegen 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 6 november 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 



 

Opwekking 559 

Schijn met Uw licht in mijn hart, 
Heer 
Schijn met Uw licht in mijn hart 

Dat ik U zien zal 
Dat ik U zien zal (2x) 
 
Bekleed met majesteit en macht 

Stralend in de glans van Uw glorie 
Vul ons met liefde en kracht 
Wij zingen: heilig, heilig, heilig  
 

Schijn met Uw licht in mijn hart, 
Heer 
Schijn met Uw licht in mijn hart 
Dat ik U zien zal 

Dat ik U zien zal (2x) 
 
Bekleed met majesteit en macht 

Stralend in de glans van Uw glorie 
Vul ons met liefde en kracht 
Wij zingen: heilig, heilig, heilig (2x) 
 

Wij zingen: heilig, heilig, heilig  
Heilig, heilig, heilig  
Heilig, heilig, heilig  
Dat ik U zien zal  

 
Opwekking 630 
Op elk moment van mijn leven, 
in voor of tegen spoed 

Aanbid ik U mijn Jezus 
en dank U voor Uw bloed 
 
Ik vind kracht in U mijn Vader 

als ik heel dicht bij U bent. 
Mijn hart en mijn gedachten, 
worden warm als ik bedenk 

 
(refrein) 
Vader U bent goed, 
U bent heilig, 

U bent liefde. 
Jezus U bent groot, 
U bent sterker dan de dood. 
Vader deze dag geef ik me zelf aan 

U, 
en ik zing met heel mijn hart 
ik hou van U 
 

Op elk moment van mijn leven, 
bij dag en bij nacht, 
wil ik Uw woorden lezen, 

en dragen in mijn hart. 
 
In de stormen van mijn leven, 
in de regen in de kou, 

wil ik schuilen in Uw vrede, 
wil ik rusten in Uw trouw. 
(refrein 2x) 
 

Vader deze dag geef ik me zelf aan 
U, en ik zing met heel mijn hart 
ik hou van U 
 

Sela – Laat ons samen één zijn 
Heer, U bent één: El Elohim, 
Als God de Vader, Zoon en Geest. 

U laat volmaakte eenheid zien, 
Die er altijd is geweest. 
 
Drie-enig God, U maakt ons één, 

U brengt ons samen, U alleen, 
Als kerk die van vergeving leeft 
U brengt ons samen U alleen  
Door de eenheid van de geest 

 

(refrein) 
Laat ons samen één zijn Heer, 
verenig uw kerk 

Door de kracht van Uw liefde 
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, 
in ons werkt; 
Voor de glorie van Uw naam 

 
Niemand is minder, niemand meer; 
Wij zijn gegeven aan elkaar 
Door Jezus Christus onze Heer, 

Die ons lief heeft en aanvaardt. 
(refrein 3x) 
 
Kinderlied 

(refrein) 
Stem op Jezus! Kies voor Hem!  
Hij is de Weg, de Waarheid en het 

Leven.  
Stem op Jezus! Kies voor Hem!  
Want als je stemt op Hem, dan heb 
je goed gestemd!  

 
Net als hier in Nederland, waar we 
naar de stembus gaan.  
Om te kiezen wie ons land weer zal 

regeren.  
Zo moeten wij ook kiezen, wie er in 
ons hart regeert.  
En wie we in ons leven willen eren.  

(refrein) 
 
Jezus heeft het Zelf gezegd. Ja, dat 
wie in Hem gelooft, 

niet verloren gaat maar in 
eeuwigheid zal leven.  
Hij is de grote Koning, Die voor 

eeuwig heersen zal.  
En Die voor ons Zijn leven heeft 
gegeven.  
(refrein) 

 
Gezang 476: 3 & 4  
3 Meester, Heer, uw graf kon U niet 
houden: 

heerlijk zijt Gij opgestaan. 
Die U als verrezene aanschouwden 
baden U verwonderd aan. 
Op de berg hebt Gij bevel gegeven, 

en van de aarde zegenend 
verheven 
zondt Gij op het Pinksterfeest 

als in storm en vuur uw Geest. 
 
4 Mensenzoon tussen de 
kandelaren, 

Wortel Davids, Morgenster, 
blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 
roep haar van nabij en ver. 
Laat de luchters branden van uw 

klaarheid, 
maak uw kerk tot pijlers van uw 
waarheid,  
schuilplaats in de wildernis, 

huis waarin uw vrede is. 
 
Psalm 85: 3 & 4  

3.Bij wie Hem vrezen is zijn heil 
geplant. 
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit 
land, 

het heilig land waar goedheid trouw 
ontmoet, 
het recht de vrede met een kus 
begroet; 

de trouw die uit de aarde opwaarts 

schiet, 
het recht dat uit de hemel 
nederziet. 

De velden deelt Hij van zijn 
overvloed, 
de Here die ons zegent met zijn 
goed. 

 
4.Waar Hij ook gaat, de vrede gaat 
Hem voor, 
liefde en trouw ontspruiten in zijn 

spoor. 
Gerechtigheid is voor zijn 
aangezicht, 
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap 

richt 
 
Opwekking 710 

Zegen mij op de weg die ik moet 
gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal 
staan 

Zegen mij in alles, wat U van mij 
verlangt 
O God zegen mij alle dagen lang! 
 

Vader maak mij tot een zegen 
Ga mij niet voorbij 
Regen op mij met uw Geest Heer 
Jezus kom tot mij 

Als de Bron van leven 
Die ontspringt diep in mij 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf steeds mooier wordt 

voor mij 
 
Zegen ons waar we in geloof voor 

leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde 
geven 
Zegen om de ander tot zegen te 

zijn! 
O God zegen ons tot in eeuwigheid 
 
Vader maak ons tot een zegen 

Hier in de woestijn  
Wachtend op Uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 

Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen 

zijn 


