
 

Kerkdienst: 9:30 uur   *zondag 22 augustus 2021*       te Scherpenzeel 
 
    Predikant: ds. G.P. Hommes, Leusden 
    Combo o.l.v. Gydo van de Lagemaat 
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom & mededelingen 
Zingen: Opwekking 167: Samen in de naam van Jezus 

- Stil Gebed, Belijdenis van afhankelijkheid en groet 
- Kindermoment 

Zingen – Kinderlied: Mijn Vader, dank U wel 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Gebed om leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Handelingen 8: 25-40 

Zingen: Jezus’ Liefde voor mij (Sela) 
 
Verkondiging met als thema: ‘’ Toeval als knipoog van God 
 
Zingen: Opwekking 796: De leeuw en het lam 

- Toewijding aan God: Judas 20-25 
Zingen: Opwekking 697: Al wat ik ben  
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en voorbede + Onze Vader 
- Collectemogelijkheden:  1e collecte: Hilde in Zuid-Afrika 

2e collecte: Kerk 
3e collecte: Eigen Jeugdwerk 

 
Zingen: In de hemel is de Heer (André van Zyl) 
 

- Uitzending en Zegen 
 
Zingen: Opwekking 812: What a beautiful name it is (via beamer) 
  

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving:  
Collecte 22 augustus 2021 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 

 
MIJN VADER DANK U WEL  
Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent, 
U al mijn gedachten en verlangens kent, 
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent, 
mijn Vader, dank U wel. 
 
Ik dank U dat Uw hand mij steeds behoedt en leidt, 
dat U mij wilt bewaren in de felste strijd, 
voor troost, die U mij geeft in onzekerheid, 
mijn Vader, dank U wel. 
 
Ik dank U voor de diepe vrede en de rust, 
voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust, 
ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult, 
mijn Vader, dank U wel. 
 
Mijn woorden schieten vaak te kort, o Heer, 
wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer, 
‘k ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer, 
mijn Vader, dank U wel. 
 
Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan, 
dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan, 
dat ik U in dit lied van harte danken kan, 
mijn Vader, dank U wel. 
 



 

OPWEKKING 167 
Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan 
Want de Geest spreekt alle 
talen 
En doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze Heer 
Samen zingen en getuigen 
Samen leven tot zijn eer 
 
Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis 
De weg van God is niet te 
keren 
Omdat hij er over waakt 
En de Geest verbreekt de 
grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt 
 
Prijs de Heer, De weg is open 
Naar de Vader naar elkaar 
Jezus Christus, Triomfator 
Mijn verlosser, Middelaar 
Vader met geheven handen 
Breng ik u mijn dank en eer 
T'is uw Geest die mij doet 
zeggen; Jezus Christus is de 
Heer 
 
JEZUS’ LIEFDE VOOR MIJ 
Dank U mijn Vader voor al uw 
genade, die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt, mijn hart 
heeft gereinigd, door Hem die 
in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard, 
die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig 
verklaard, 
wat mij rust en vrede geeft. 
  
Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 
  
Laat mij verder groeien, laat 
vruchten opbloeien van uw 
heilige Geest. 
Maak mij overvloedig, 
standvastig en moedig, geef mij 
wat nog ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij: 
dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en 
vrij: 
uw genade is mij genoeg. 
  
Niets houdt mij tegen mij over 
te geven, aan U: Jezus alleen. 
U leidt mij door diepten; met 
krachtige liefde draagt U, mij 

erdoorheen. 
U heeft mij de liefde verklaard, 
die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering 
waard: 
U bent alles waar ik voor leef! 
 
OPWEKKING 796 
De wereld zal het zien 
als Hij straks op de wolken 
komt, 
en elke ketting breekt 
en elk gebroken hart viert feest: 
wie kan onze God ooit 
stoppen? 
 
Refrein: 
Want God is de Leeuw, de 
koning van Juda, 
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint 
onze veldslag, 
en elke knie zal voor Hem 
buigen. 
En Jezus het Lam, het offer dat 
kwam 
voor de zonde op aarde, zijn 
bloed maakt ons vrij, 
en elke knie zal buigen voor de 
Leeuw en voor het Lam, 
elke knie zal voor Hem buigen. 
 
Open elke deur, 
maak ruimte voor de hoogste 
Heer. 
Hij is het, die ons redt; 
en laat wie nu nog vast zit vrij, 
want wie kan onze God ooit 
stoppen? 
 
Refrein 
 
Wie kan onze God ooit 
stoppen? 7x 
God komt als Hij wil. 
Refrein 
 
OPWEKKING 697 
Al wat ik ben, 
Leg ik in uw hand, 
Ik geef mijzelf volledig. 
Mijn leven rust 
In de palm van uw hand, 
Ik ben van U voor eeuwig. 
 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
De reden dat ik zing, 
Bent U alleen. 
 
Zo wandel ik 
Heel dicht aan uw zij, 
Ook in mijn pijn 
Vertroost U mij. 
En ik vertrouw 
Op wat U belooft, 

Uw woord staat vast 
Voor eeuwig. 
 
Refrein 
 
Ik aanbid U, 
Ik aanbid u, Heer. 4x 
Ik vertrouw U, 
Ik vertrouw op U. 2x  
 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
De reden dat ik zing... 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
De reden dat ik zing... 
Bent U alleen. 
 
IN DE HEMEL IS DE HEER 
In de hemel is de Heer en zijn 
glans is als kristal.  
Hij is de heilige van God en Hij 
heerst over 't heelal. 
Er is macht in zijn woord, als de 
waat'ren bruist zijn stem! 
Als de zon op de zee zo blauw, 
zo is de rijkdom van zijn trouw.  
 
En aan U alle macht, alle 
heerlijkheid en kracht.  
En aan U is de eer en de lof, 
want U regeert! 
En aan U alle macht, alle 
heerlijkheid en kracht.  
En aan U is de eer en de lof, 
want U regeert! 
 
Miljoenen in gereedheid staan 
de engelen om zijn troon, 
verbijsterend zijn sieraad en de 
schoonheid van zijn kroon.  
Er is macht in zijn woord, als de 
waat'ren bruist zijn stem! 
Als de zon op de zee zo blauw, 
zo is de rijkdom van zijn trouw.  
 
En aan U alle macht, alle 
heerlijkeheid en kracht.  
En aan U is de eer en de lof, 
want U regeert! 2x 
 
U regeert in onze harten; 
U regeert over 't heelal; 
U regeert in heel ons leven; 
U regeert overal! 
 
U regeert! 
U regeert! 
Overal! 
 
En aan U alle macht, alle 
heerlijkheid en kracht.  
En aan U is de eer en de lof, 
want U regeert! 2x 


