
 
Kerkdienst: 09.30 uur.                               *zondag 17 januari 2021*                                           te Scherpenzeel. 

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel. 
 

m.m.v. het Praise Plus combo. 
internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl 
*********************************************************************************************************************** 
Na binnenkomst van de predikant / kerkenraad blijft de gemeente zitten                                . 
 
 
Ø Bijbellezing: 1 Petrus 4 : 7 – 11. 
 
THEMA: 

Ø 1. Feest van genade – Mozaïek. 

Ø 2. Breng ons samen – Sela. 

 

OPENING / GEBED                    

Ø 3. Vertrouw maar op God – Kinderlied. 

Ø 4. Great are you Lord – All Sons & Daughters. 

                                                                                                                                                

VERKONDIGING MET ALS THEMA:  

                     GENADE WAT KAN JE ERMEE? 

Ø 5. Heer van genade – Opwekking 511.                

Ø 6. Machtige Heer grote Verlosser – Opwekking 598. 

 

COLLECTE: 

  1e collecte diaconie: Kinderhospice Binnenveld te Barneveld. 

                          2e collecte: Kerk. 

                          3e collecte: eigen Jeugdwerk. 

 

Ø 7. God maakt vrij – Opwekking 720. 

 

ZEGEN: 

Ø 8. Feest van genade – Mozaïek. (zie lied 1) 

                             
 
 
 
*********************************************************************************************************************************************** 
                                                                                              (Alle liederen staan afgedrukt)  

Overmaken 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving: 
Collecte 17 januari 2021 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



 
 
 
 
 
1. en 8. FEEST VAN GENADE. 
Alzo lief had God de wereld 
Dat hij zijn zoon gaf en wil in hem gelooft 
Gaat niet verloren ontvangt het leven 
Dat nooit meer ophoudt 
Hij gaf zijn zoon aan ons uit 
Liefde om ons te redden, te redden van onszelf 
Dus kijk de deur staat voor 
Ons open God roept ons binnen 
 
Het is een feest van genade 
He is een feest God roept ons naar huis 
Het is een feest van de vader 
Dus kom naar huis 
 
Stop met wat je doet 
God de vader roept hij ziet naar je uit  
dus kom naar huis 
 
2. BRENG ONS SAMEN 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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! 
 
3. KINDERLIED 
Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen. 
Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat doet Hij echt. 
 
In de bijbel daar zegt Jezus: 
‘Ik ben bij je elke dag.’ 
Dus dat mag je zeker weten, 
wat er ook gebeuren mag! 
 
In de bijbel daar zegt Jezus 
dat Hij terugkomt op een wolk. 
En dan gaan we naar de hemel, 
met z’n allen als Gods volk! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. GREAT ARE YOU LORD 
You give life, You are love 
You bring light to the darkness 
You give hope, You restore 
Every heart that is broken 
And great are You, Lord 
 
It's Your breath in our lungs 
So we pour out our praise 
We pour out our praise 
It's Your breath in our lungs 
So we pour out our praise to You only 
 
And all the earth will shout Your praise 
Our hearts will cry, these bones will sing 
Great are You, Lord 
 
5. OPWEKKING 511 
Maak mijn hart vol van uw heerlijkheid, 
Openbaar in mij uw majesteit, 
Dan verkondig ik het wonder van uw naam 
En mijn hart zal voor U zingen, Heer. 
 
Geef mij woorden vol genade, Heer, 
Openbaar in mij uw kracht steeds meer, 
Dan weerspiegel ik het wonder van uw trouw 
En mijn hart zal U aanbidden, Heer. 
 
Heer van genade, goedheid en trouw, 
God van gerechtigheid: 
Hemel en aarde buigen voor U, 
Die troont in eeuwigheid. 
U komt de dank toe, Koning en Heer, 
De glorie en majesteit; 
Ik geef U mijn liefde, 
Ik geef U mijn hart 
En bezing uw heerlijkheid. 
 
Laat uw liefde in mij zichtbaar zijn, 
Maak mijn wezen nieuw en was mij rein, 
Laat uw leven in mij groeien elke dag 
En mijn hart zal U aanbidden, Heer. 
 
U bent Heer die heel de schepping leidt, 
Vol genade en gerechtigheid; 
Elke knie zal buigen, 
Elke tong belijdt 
Dat Jezus Christus is de Heer. 
 
Heer van genade, goedheid en trouw, 
God van gerechtigheid: 
Hemel en aarde buigen voor U, 
Die troont in eeuwigheid. 
U komt de dank toe, Koning en Heer, 
De glorie en majesteit; 
Ik geef U mijn liefde, 
Ik geef U mijn hart 
En bezing uw heerlijkheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6. OPWEKKING 598 
Machtige Heer, grote Verlosser, 
iedere dag kneden Uw handen 
mijn leven als klei. 
Zo vormt U mij naar Uw plan. 
 
U roept mij zacht in Uw nabijheid; 
daar vind ik kracht, 
Uw geest omgeeft mij. 
Leer mij, o Heer, 
hoe is steeds meer leef als U. 
 
U riep mij om voor U te leven, 
aan U alleen wil ik mij geven. 
Trek mij o Heer, 
dichter naar U toe. 
 
Neem mij, kneed mij, 
vorm mij, vul mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
Roep mij, zend mij, 
leid mij, wandel naast mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
 
U roept mij zacht in Uw nabijheid; 
daar vind ik kracht, 
Uw geest omgeeft mij. 
Leer mij, o Heer, 
hoe is steeds meer leef als U. 
 
U riep mij om voor U te leven, 
aan U alleen wil ik mij geven. 
Trek mij o Heer, 
dichter naar U toe. 
 
Neem mij, kneed mij, 
vorm mij, vul mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
Roep mij, zend mij, 
leid mij, wandel naast mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. (2x) 
 
7. OPWEKKING 720 
In de naam van de Vader 
In de naam van de Zoon 
In de naam van de Geest voor Uw troon 
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam 
U geeft ons genade, U roepen wij aan 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt 
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee 
Heel de wereld ziet het 
 
God maakt vrij, God maakt vrij 
In die hoop leven wij 
 
In de naam van de Vader 
In de naam van de Zoon 
In de naam van de Geest voor Uw troon 
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam 
U geeft ons genade, U roepen wij aan 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt 
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee 
Heel de wereld ziet het 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt 
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee 
Heel de wereld ziet het 
Ja de wereld ziet het 
 
God maakt vrij, God maakt vrij 
In die hoop leven wij 
Ons verdriet wordt een lied 
God maakt vrij, God maakt vrij 
  


