
 
Kerkdienst: 09.30 uur.                               *zondag 14 februari 2021*                                           te Scherpenzeel. 

 
Voorganger: Martijn Kooijman, Scherpenzeel. 

 
internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl 
*********************************************************************************************************************** 

PRAISE PLUS 
 
- Lezing: Genesis 6 : 9 – 22. 
 

 
- Opwekking 672. 

- Opwekking 712. 

 

- Opening / gebed. 
 

 - Kinderlied: “Mijn God is zo G-O-E-D”. 

 - “Who you say I am”. 
 
- Verkondiging met als thema: 

“GEHOORZAAMHEID IN DEZE TIJD” 
 

- Yes. 

- Opwekking 462. 

 

- Collectemogelijkheden: 1e coll. diaconie.  

-                                        2e coll. kerk. 

-                                   3e coll. eigen jeugdwerk. 

 

 - Opwekking 589. 

 

- Zegen. 

 

- “Heerser over alle dingen”. 
HEERSER OVER ALLE DINGEN 
Heerser over alle dingen  
God van de oneindigheid 
van uw liefde wil ik zingen 
buigen voor uw majesteit 
Eeuwen komen, eeuwen gaan 
altijd blijft uw trouw bestaan 
Uw naam weerklinkt door het heelal 
Die was en is en komen zal 
 
 
 
 

 
U alleen kunt grootheid tonen  
in een enkel ogenblik 
De natuur spreekt zonder woorden 
vol verwond’ring luister ik 
U schiep leven door uw Woord 
bracht het licht en duister voort 
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt 
weerspiegelt het uw heerlijkheid 
 
U schiep leven door uw Woord  
bracht het licht en duister voort 
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt 
weerspiegelt het uw heerlijkheid 

 
 
 

***************************************************************************************************** 
                                                                        (Alle liederen staan afgedrukt) 
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OPWEKKING 672  
Heerser over alle dingen 
God van de oneindigheid, 
van uw liefde wil ik zingen, 
buigen voor uw majesteit. 
Eeuwen komen eeuwen gaan 
voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal: 
“Die was en is en komen zal”. 

Halleluja! 
U alleen kunt grootheid tonen 
in een enkel ogenblik. 
De natuur spreekt zonder woorden, 
vol verwond’ring luister ik. 
U schiep leven door uw Woord, 
bracht het licht en duister voort. 
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, 
weerspiegelt het uw heerlijkheid. 
 
In het lijden van dit leven, 
in een dal van duisternis 
wilt U mij uw liefde geven 
en de vrede die ik mis. 
Leid mij aan uw sterke hand 
veilig naar de overkant. 
Ik hoef geen gevaar te vrezen, 
als uw huis mijn schuilplaats is. 
Eeuwen komen eeuwen gaan 
voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal: 
“Die was en is en komen zal”. 
 
Heerser over alle dingen   ) 
God van de oneindigheid,  ) 
van uw liefde wil ik zingen, ) 
buigen voor uw majesteit.   ) 2x 
 
OPWEKKING 712 
Zing voor de Heer! 
Breng dank voor zijn grootheid 
Zing voor de Heer! Genadig is Hij 
Zijn liefde is nieuw vandaag 
Aan al wat Hij heeft gemaakt 
Betoont Hij zijn trouw 
  
Zing voor de Heer! 
Breng dank voor zijn goedheid 
Zing voor de Heer! Hij is onze God 
Nog voor ons bestaan begon 
Was Hij al begaan met ons 
En koos Hij ons uit 

Refrein:  
Verhef nu je stem 
En vertel van zijn goedheid 
Hij is volmaakt 
En zijn wegen zijn goed Zing nu het lied 
Dat op heel deze wereld weerklinkt 
Heer, U bent een machtige God! 

Zing voor de Heer! 
Breng dank voor zijn redding 
Zing voor de Heer! Hij heeft ons bevrijd 
Wij waren door zonde dood 
Maar Christus werd onze hoop 
Wij leven met Hem! 

Refrein:  
Zing voor de Heer! 
Breng dank voor zijn liefde 
Zing voor de Heer! 
Zijn kinderen zijn wij 
Zijn Geest is nu uitgestort 
En wat ons ook overkomt 
Hij helpt ons erdoor 
  
Zing voor de Heer! 
Breng dank voor zijn almacht 
Zing voor de Heer! 
Zijn koninkrijk komt 
Verneder je hart voor Hem 
Verhef nu de naar van Hem 
Die ons hier ontmoet 

Refrein: 
 
 
 

MIJN GOD IS ZO G-O-E-D. 
Mijn God is zo g-o-e-d 
Hij wijst mij de juiste w-e-g 
ik geef Hem mijn hele h-a-r-t 
Hij vult mij met Zijn l-i-e-f-d-e 
   Refr. 
   Want zo is Jezus, Jezus, J-e-z-u-s 
   als Hij mij vraagt: “hou jij van Mij?” 
   zeg ik: “Y-e-s!” Yes! 
   en als ik deze woorden spel  
   vergeet ik nooit meer 
   Hij is de a-l-l-e-r-g-r-o-o-t-s-t-e Heer! 
Ik lees in Zijn w-o-o-r-d 
ik praat met Hem elke d-a-g 
Hij zegt: Wandel in Mijn l-i-c-h-t 
want je bent mijn lieve k-i-n-d 
   Refr. 
   Want zo is Jezus, Jezus, J-e-z-u-s 
   als Hij mij vraagt: “hou jij van Mij?” 
   zeg ik: “Y-e-s!” Yes! 
   en als ik deze woorden spel  
   vergeet ik nooit meer 
   Hij is de a-l-l-e-r-g-r-o-o-t-s-t-e Heer! (2x) 
Hij is de a-l-l-e-r-g-r-o-o-t-s-t-e Heer! 
 
WHO YOU SAY I AM 
Wie ben ik dat de hoogste koning 
Zou me verwelkomen 
Ik was verloren maar hij bracht me binnen 
Oh zijn liefde voor mij(2x) 
   refrein: 
   Wie de Zoon bevrijdt 
   Oh is inderdaad gratis 
   Ik ben een kind van God 
   Ja dat ben ik 
 
Eindelijk heeft Hij mij vrijgekocht 
Zijn genade loopt diep 
Terwijl ik een slaaf van de zonde was 
Jezus stierf voor mij(2x) 
   refrein: 
 
In het huis van mijn vader 
Er is een plaats voor mij 
Ik ben een kind van God 
Ja dat ben ik 
 
Ik ben gekozen 
Niet in de steek gelaten 
Ik ben wie U zegt dat ik ben 
 
Jij bent voor mij 
Niet tegen mij 
Ik ben wie U zegt dat ik ben 
Ik ben wie U zegt dat ik ben 
   refrein: 
 
In het huis van mijn vader 
Er is een plaats voor mij 
Ik ben een kind van God 
Ja dat ben ik(2X) 
 
YES 
Ll that I am to, Fully Pursue You 
Jesus I Offer, Obedience 
With every yes that I say 
Let it bring a Smile to Your Face 
Anything for You, 
Anywhere with You 
Jesus I Offer, Obedience 
Laying my Feelings down 
You are my Solid Ground 
I'm Breathing to seek Your Face 
The Treasure I can't Replace 
This Life is not my Own, oh 
I give You all Control 
Anything for You, 
Anywhere with You 
Jesus I Offer, Obedience 
All that I am to, Fully Pursue You 
Jesus I offer, Obedience 
With every yes that I say 
Let it Bring a Smile to Your Face 
Anything for You, 

 
Anywhere with You 
Jesus I offer, Obedience 
Oh yeah, Obedience 
{Not my Will but Yours 
Not my Will but Yours} 
Anything for You, 
Anywhere with You 
Jesus I Offer, Obedience 
All that I am to, Fully Pursue You 
Jesus I Offer, Obedience 
With every yes that I say 
Let it bring a Smile to Your Face 
Anything for You, 
Anywhere with You 
Jesus I Offer, Obedience 
Oh, Oh, Obedience 
With every yes that I say 
Let it Bring a Smile to Your Face 
Anything for You, 
Anywhere with You 
Jesus I Offer, Obedience 
 
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. 
1 
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luist’ren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 
(Refrein) 
2 
Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 
(Refrein) 
3 
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. (3x) 
 
OPWEKKING 589  
Ik wil juichen voor U , mijn Heer, 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U, Heer, 
mijn hart is vol ontzag. 
 
Ik erken: U, Heer, bent God 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U 
wat ik denk of voel. 
   refrein: 
   En ik ga door de poorten met een loflied, 
   want ik wil U ontmoeten deze dag. 
   En ik zing U alle lof toe, 
   ‘k hef mijn handen naar U op. 
   Ik prijs uw naam, 
   God van de eeuwigheid. 
 
Ik wil juichen voor U … 
Ik erken: U, Heer, bent God … 
 
Want de Heer is goed. 
Zijn goedertierenheid 
is tot in eeuwigheid, amen! 
Ja, de Heer is goed, 
zijn liefde en zijn trouw 
zijn tot in eeuwigheid, amen! 
refrein: 
(laatste keer:) 
Ik prijs uw naam,  )3x 
God van de eeuwigheid. )3x 


