
 
Kerkdienst: 09.30 uur.                               *zondag 18 april 2021*                                           te Scherpenzeel. 

 
Voorganger: Fleur Tumwebaze-van Snippenberg. 

m.m.v. het combo. 
internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl 
*********************************************************************************************************************** 
Bijbellezing: Jesaja 58 : 2 – 10. 
Thema: Raakt het je nog? 

PRAISE PLUS 
 

1. Opwekking 672. 

2. Opwekking 782. 

 

_ Opening / Gebed. 

 

3. Lied: “Ik wens jou”(Trinity). 

4. Psalm Project 27. 

5. Lied: “Way maker”(Leeland). 

 

_ Verkondiging met als thema: “RAAKT HET JE NOG?”. 

 

6. Lied: “Zeeën van recht”(Schrijvers voor gerechtigheid). 

 

- Collectes kunt u overmaken:  1e coll. diaconie: Uganda.   

-                   2e coll. kerk. 

-                   3e coll. eigen jeugdwerk. 

 

 

7. Opwekking 810. 

 

_ Zegen. 

 

8. Opwekking 782. 

 

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

Overmaken 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving: 
Collecte 18 april 2021 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



 
 
OPWEKKING 672 
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 
 
OPWEKKING 782 
Ik heb U lief, Heer, mijn sterkte, 
Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. 
God, mijn steenrots, bij U kan ik schuilen. 
Mijn schild, mijn burcht, kracht die mij redt. 
Ik roep, ik roep, ik roep, 
ik roep met heel mijn hart. 
Refrein: 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
Want ik ben van mijn vijanden verlost. 
 
U bent het schild, dat mij redt. 
Uw rechterhand is mij tot steun. 
Uw Woord maakt mij sterk, U baant de weg 
voor mijn voet, ik wankel niet. 
Ik roep, ik roep, ik roep, 
ik roep met heel mijn hart. 
(Refrein) 
 
In mijn nood riep ik tot de Heer. 
Ik schreeuwde naar God om hulp. 
En Hij hoorde mijn stem, 
mijn roepen bereikte Hem. 
 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
(Refrein) 
 
IK WENS JOU 
(Trinity) 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn,  
je tafel vol met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
Dat je rijkdom vindt,  
door ook van weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 
Met kind'ren om je heen tot aan het eind 
refrein: 
Een muur voor de wind          ) 
Een vuur voor de kou             ) 
Een jas voor de regen           ) 
En een vriend dichtbij jou      )2x 
 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met al  
de mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 
refrein: 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ik bescherm je voor de wind en  
vind voor jou een schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur,  
wan dan word jij niet bang 
In het donker loop ik naast je  
als een trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen,  
heel je leven lang. 
 
PSALM PROJECT 27  
God is mijn licht, mijn heil wie zou ik vrezen  
Ik steun op hem verlaat mij op de Heer 
veilig bij God, hoef ik niet bang te wezen 
Hij is mijn hulp wat mij bedreigt valt neer 
 
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt 
te wonen waar hij mij liefdevol ontvangt 
Die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt 
Wacht op de Heer, mijn hart, 
Ja wacht, houdt moed 
 
Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen     
Wees mij een gids die veilig mij geleidt 
Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen 
U die voor mij de weg al hebt bereid 
 
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt 
te wonen waar U mij liefdevol ontvangt 
Die veilig in uw huis mij bergt en hoedt 
Wacht op de Heer, mijn hart, 
Ja wacht, houdt moed 
 
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt 
te wonen waar U mij liefdevol ontvangt 
Die veilig in uw huis mij bergt en hoedt 
Wacht op de Heer, mijn hart, 
Ja wacht, houdt moed 
 
WAY MAKER 
You are here, moving in our midst   ) 
I worship You.(2X)           ) 
You are here, working in this place ) 
I worship You.(2X)                           ) 2X 
 
You are                                                          ) 
Way maker, miracle worker, promise keeper) 
Light in the darkness                                     ) 
My God, that is who You are                         )2X 
 
You are here, touching every heart 
I worship You   I worship You 
You are here, healing every heart 
Healing every heart 
Oh, I worship You 
Jesus, I worship You 
You're turning lives around 
You are here, oh, turning lives around 
I worship You   I worship You 
You mended every heart 
You are here, and You are mending every heart 
I worship… 
 
ZEEËN VAN RECHT 
God ziet hoe overal op onze aarde 
de liefde wordt verzuurd, 
met recht gemodderd wordt - 
maar in de hemel klopt het droevig hart van 
God. 
Refrein: 
God wil zeeën van recht en rivieren van liefde 
die heel de aarde weer vol laten lopen. 
Met recht. 
 
De blauwe wereld zweeft tussen zijn sterren 
en God doet elke dag 
opnieuw de lichten aan 
en ziet het onrecht dat die dag weer wordt 
gedaan. 
Refrein: 
 

 
 
 
En God hoort het gezang, 
Hij hoort alle gebeden. 
Hij kan geen onrecht zien 
van mensen hier beneden. 
 
De hele wereld blijft zijn wetten breken, 
Hij ziet dat elke dag 
het onrecht groter wordt 
en in de hemel groeit de woede in Gods hart. 
Refrein: 
 
OPWEKKING 810. 
Onze God roept ons aan tafel 
om te vieren, te gedenken, 
om te proeven van Zijn goedheid, 
wat de smaak van redding is. 
 
Onze God is onze gastheer, 
Hij heet al Zijn kinderen welkom, 
om te proeven van genade, 
Hij die zelf de maaltijd is. 
 
Refrein: 
Wij breken nu het brood, 
we drinken van de wijn, 
totdat de dag er is 
dat we bij Hem zijn. 
Wij leven door Zijn dood, 
genezen door Zijn pijn, 
verlangend naar de dag 
dat we bij Hem zijn. 
 
Samen denken aan Zijn sterven. 
Samen delen in Zijn lijden. 
Opdat wij nooit zullen vergeten, 
wat de prijs van vrijheid is. 
 
(Refrein 2x) 
 
Tot aan de dag dat U weer komt ) 
zullen wij gedenken, ) 
zullen wij U danken, ) 4x 
Jezus. ) 
 
OPWEKKING 782 
Ik heb U lief, Heer, mijn sterkte, 
Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. 
God, mijn steenrots, bij U kan ik schuilen. 
Mijn schild, mijn burcht, kracht die mij redt. 
Ik roep, ik roep, ik roep, 
ik roep met heel mijn hart. 
Refrein: 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
Want ik ben van mijn vijanden verlost. 
 
U bent het schild, dat mij redt. 
Uw rechterhand is mij tot steun. 
Uw Woord maakt mij sterk, U baant de weg 
voor mijn voet, ik wankel niet. 
Ik roep, ik roep, ik roep, 
ik roep met heel mijn hart. 
(Refrein) 
 
In mijn nood riep ik tot de Heer. 
Ik schreeuwde naar God om hulp. 
En Hij hoorde mijn stem, 
mijn roepen bereikte Hem. 
 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
(Refrein) 
 


