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www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
 
PRAISE PLUS GEZINSDIENST 
 
Zingen: Feest van genade 
Zingen: Beautiful One 
 

- Opening/ gebed 
 
Zingen: Kinderlied: Is je deur nog op slot? 
Zingen: Opwekking 802 Hier is mijn hart Heer 
Zingen: Opwekking 815 Vul dit huis met mijn glorie 
 

- Bijbellezing: 1 Johannes 4: 7-11 
- Verkondiging met als thema:  

Van elkaar houden; dat kan je niet in je ééntje! 
 
Zingen: Opwekking 767 Familie 
 

- Collectemogelijkheden: 1e collecte:  
                                           CGK Projecten Deputaatschap 

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk 
Zingen: Opwekking 845 De zegen 
 

- Zegen 
 
Zingen: Feest van genade 
 
 
********************************************************************************************************* 
Feest van genade 
Oh zo lief had God de wereld 
dat Hij zijn zoon gaf 
En die 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 
Het is een feest 
God roept ons naar huis 
Het is een feest van de Vader 
Dus kom naar huis 
Kom naar huis 

Kom naar huis 
 
Herhaling: oh zo lief & hij gaf 
zijn liefde 
 
Het is een feest van genade
   
Het is een feest  
   
God roept ons naar huis    - 2x 
Het is een feest van de Vader 
Kom naar huis, Kom naar huis, 
kom naar huis 
 
Stop met wat je doet 
God de Vader roept 
Hij ziet naar je uit 
Dus kom naar huis, kom naar 
huis, kom naar huis 
Kom naar huis, kom naar huis 
Kom naar huis  
 

Refrein -2x 
 
Beautiful One 
Wonderful, so wonderful 
Is Your unfailing love 
Your cross has spoken mercy 
over me 
No eye has seen, no ear has 
heard 
No heart could fully know 
How glorious, how beautiful you 
are! 
 
Beautiful One I love 
Beautiful One I adore 
Beautiful One my soul must 
sing 
 
Powerful, so powerful 
Your glory fills the skies 
Your mighty works displayed 
for all to see 



 

The beauty of Your majesty 
Awakes my heart to sing 
How marvellous, how wonderful 
You are 
 
Beautiful One I love 
Beautiful One I adore 
Beautiful One my soul must 
sing 
 
You opened my eyes to Your 
wonders anew  2x 
You captured my heart with this 
love 
Because nothing on earth is as 
beautiful as You 
 
Beautiful One I love 2x 
Beautiful One I adore 
Beautiful One my soul must 
sing 
 
My soul, my soul must sing 2x 
My soul, my soul must sing 
My soul, my soul must sing 
Beautiful One 
 
Is je deur nog op slot? 
Refr. 
Is je deur nog op slot? 
is je deur nog op slot? 
van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen (2x) 
 
Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is 
maar ‘t is er nog zo donker 
er is iets dat ik mis 
 
Refr. 
Is je deur nog op slot? 
is je deur nog op slot? 
van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen 
 
Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is 
maar ‘t is er nog zo donker 
er is iets dat ik mis 
 
Refr. 
Is je deur nog op slot? 
is je deur nog op slot? 
van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen (2x) 
en dan ben je nooit alleen (2x) 
 
Opwekking 802 
Hier is mijn hart, Heer 
Refrein: 
Hier is mijn hart, Heer) 2x 

Hier is mijn hart, Heer) 
Spreek uw waarheid) 
Binnen in mij ) 
 
Ik ben van U 
Ik ben aanvaard 
Ik ben geliefd en puur gemaakt 
Ik leef opnieuw 
Ik adem in 
Ik vind herstel, een nieuw begin 
 
U bent sterk 
U behoudt 
U vergeeft 
U bent trouw 
U bent licht 
Schijn in mij 
U die leeft, leef in mij 
 
Refrein 2: 
Hier is mijn leven ) - 2x 
Hier is mijn leven) 
Spreek uw waarheid) 
Binnen in mij) 
 
U bent meer dan genoeg 
U bent hier 
U bent goed 
U bent hoop 
U die redt 
U bent al wat ik heb 
 
(Refrein) 
(Refrein 2) 
 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij 
 
Opwekking 815 
Vul dit huis met mijn glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw 
aanwezigheid 
Want alles is door U, en alles is 
tot U 
Openbaar aan ons Uw 
heerlijkheid 
 
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 
Jezus, is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 
 
Opwekking 767 Familie 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
Als wij als familie 
Als broers en als zussen 
Om elkaar geven 
En open en eerlijk 
Met elkaar omgaan 
De vrede bewaren 
En eensgezind leven 
 
En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven 

 
Opwekking 845 De zegen 
De Heer zegent en beschermt 
jou. 
Hij schijnt zijn stralende licht 
genadig op jou. 
De Heer ziet jou en bewaart 
jou; 
Hij geeft vrede. 
 
Refrein: 
Amen. Amen. Amen. 
Amen. Amen. Amen. 
 
De Heer zegent en beschermt 
jou. 
Hij schijnt zijn stralende licht 
genadig op jou. 
De Heer ziet jou en bewaart 
jou; 
Hij geeft vrede. 
 
(Refrein 2x) 
 
Bridge 1: 
Mag zijn goedheid jou 
omgeven, 
tot in duizend generaties; 
ook je zonen en je dochters 
en hun zonen en hun dochters. 
 
Bridge 2: 
De Heer zelf zal voor je 
uitgaan. 
Hij omgeeft je, Hij omringt je. 
Om je heen en binnen in je: 
Hij is bij je. 
Hij is bij je. 
 
Bridge 3: 
In de morgen, in de avond, 
als je weggaat, als je thuiskomt, 
in je tranen, in je vreugde: 
Hij is bij je. 
Hij is bij je. 
 
Bridge 4: 
Hij is bij je. (6x) 
 
(Refrein) 
 
Mag zijn goedheid jou 
omgeven… 
 
De Heer zelf zal voor je 
uitgaan… 
 
In de morgen, in de avond… 
 
Hij is bij je…  (Refrein 4x) 
 
 
 


