
 

Kerkdienst: 9:30 uur   *zondag 3 oktober 2021*       te Scherpenzeel 
 
    Predikant: drs. Roel van Swetselaar, Veenendaal 
    Combo o.l.v. Sjaak Prins 
     
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 

LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                           ISRAELZONDAG 
- Welkom & mededelingen 

 
Zingen: Jezus liefde voor mij (Sela) 

- Stil Gebed, Onze hulp en groet 
Zingen – Kinderlied: God kent jou vanaf het begin   
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor Onderweg:  
Zingen: Psalm Project 68 
 

- Gebed om leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Romeinen 5:2 en 5: 6-11 

Zingen: Opwekking 369 Door uw genade Vader 
 

Verkondiging met als thema: Genade als USP van het christelijk geloof 
Zingen:    Opwekking 614 Uw genade is mij genoeg 
 

- Filmpje over Israel 
Zingen Opwekking 262  Sta op kinderen van Israël  
 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en voorbede + Onze Vader 
- Collectemogelijkheden:  1e collecte: Israëlzondag 

2e collecte: Kerk 
3e collecte: Eigen Jeugdwerk 

 
Zingen: Opwekking 428 Genade zo oneindig groot 
  

- Uitzending en Zegen 
 

 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving:  
Collecte 3 oktober 2021 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

JEZUS LIEFDE (SELA) 
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! 
 
God kent jou vanaf het begin 
Refr: God kent jou 
vanaf het begin 
helemaal van buiten 
en van binnenin 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen 
die een ander niet  ziet 
 
En weet je wat zo mooi is 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou en mij 
 
Refrein 
 
En weet je wat zo mooi is 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou en mij 

 
Refrein 
 
PSALM 68 (Psalm Projekt) 
Loof God de Heer met diep 
ontzag  
Hij overlaadt ons dag aan dag 
met al zijn gunstbewijzen 
met al zijn gunstbewijzen 
 
Die God is onze zaligheid  
Wie zou die hoogste majesteit 
dan niet met eerbied prijzen 
dan niet met eerbied prijzen 
 
Die God is ons een God van 
heil, 
Hij schenkt uit goedheid zonder 
peil 
ons eeuwig zalig leven 
Hij kan en wil en zal in nood, 
zelfs bij het nad’ren van de 
dood 
volkomen uitkomst geven 
volkomen uitkomst geven 
 
Opwekking 369:  
Door Uw genade, Vader, 
Mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
Maar door het bloed van het 
Lam. 
 
U roept ons in Uw nabijheid 
En dankzij Uw Zoon. 
Dankzij het bloed dat ons 
vrijpleit, 
Komen wij voor Uw troon. 
Nooit konden wij zonder zonde 
voor u staan. 
Maar in Uw Zoon zijn wij 
schoon. 
Door het bloed van het Lam. 
 
Door Uw genade, Vader, 
Mogen wij het binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het 
Lam. 
 
Opwekking 614 –  
Zie hoe Jezus daar loopt in 
Jeruzalem 
met een kruis op zijn rug 
en een doornenkroon. 
Hoor de menigte schreeuwt en 
roept: 
'Kruisigt Hem!' 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 
Zie het Lam aan het kruis 
daar op Golgotha, 
als de koning der Joden wordt 
hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn 
ogen staan 
als hij roept: 'Het is volbracht'. 

 
Refrein: 
Ja, ik dank U voor uw genade, 
o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij 
telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
 
In het rijk van de dood is Hij 
neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij 
dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is 
nu weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
 
(Refrein) 
 
En nu kom ik tot U met 
vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect 
kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in 
eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. 
 
(Refrein) 
 
Opwekking 262  
Sta op, o kind'ren van Israël, 
kom en prijs nu je Maker. 
Dans, zing en verheug j'in Hem. 
Zing en verheug j'in Hem (2x), 
o Israël. 
 
De Heer is mijn licht, 
de rots van mijn verlossing. 
Ik vrees geen kwaad, 
want Hij is bij mij. 
Sta op…. 
 
Opwekking 428 
Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
Het leven vond, want ik was 
dood 
En blind, maar nu kan 'k zien. 
 
Genade die mij heeft geleerd 
Te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem 
keer. Dat God mij nooit verlaat. 
 
Want Jezus droeg mijn 
zondelast 
En tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
En brengt mij veilig thuis. 
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
Mag stralen als de zon, 
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
Dat ik genade vond. 
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
Dat ik genade vond. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


