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www.cgk-scherpenzeel.nl

*********************************************************************************************************************************

Uitzwaaidienst Fleur & Frank

LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom & mededelingen

Zingen: Opwekking 654 – Dank U voor deze nieuwe dag
-

Stil Gebed, Onze hulp en Groet
Moment met de kinderen
(kinderen komen voor het podium)
Kinderlied: De Here zegent jou
-

Kinderen gaan naar Bijbeluur

LUISTEREN NAAR GOD
- Woorden voor onderweg
Zingen: Psalm 119: 1,3 (DNP)
-

Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Bijbellezing: Handelingen 13: 1-12

Zingen: Opwekking 355 – U die mij geschapen hebt
-

Verkondiging met als thema: Uitgezonden om aan Gods koninkrijk te bouwen

Zingen: NLB 838 – O grote God die liefde zijt
-

Uitzwaaimoment Frank & Fleur Tumwebaze-Van Snippenberg

Zingen: Travis Greene – Made a way
DANK, GEBED EN UITZENDING
- Dankgebed en gebeden
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Evangelische Hogeschool
2e collecte: Kerk
3e collecte: Eigen Jeugdwerk
Zingen: Opwekking 366 – Kroon Hem met gouden kroon (NL & EN)
-

Uitzending en Zegen
Overmaken:
NL 02 ABNA 048 3200
689
Omschrijving:
Collecte 26 juni 2022
Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

Of scan de QR-code:

Opwekking 654
Dank U voor deze nieuwe dag
die ik van U ontvangen mag,
Heer wat een zegen,
elke dag opnieuw.
U geeft uw liefde telkens weer
en uw genade keer op keer,
iedere morgen, elke dag
opnieuw.
U geeft mij vrede
die de wereld niet geeft,
U geeft mij blijdschap
door uw Heilige Geest.
Refrein:
Ja, de blijdschap die U mij
geeft,
is meer dan de vreugde
die de wereld heeft.
Als de zon schijnt
en in de donkere nacht;
de vreugde van U is mijn
kracht,
de vreugde van U is mijn
kracht.
Kinderlied
de Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw
leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven
de Here zegent u
en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over uw
leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u geven
(2x)
Psalm 119: 1 & 3 DNP
Als je de weg van Gods
geboden gaat,
je voeten in het rechte spoor
blijft zetten,
naar Hem blijft zoeken en het
kwade laat,
vind je geluk dankzij zijn goede
wetten.
Een zegen is wat in uw regels
staat;
U vraagt van ons dat wij er
steeds op letten.
Bijzonder heilzaam is wat U
ons zegt;
het houdt je zuiver in je jonge
jaren.
Laat mij niet dwalen, U zoek ik
oprecht.
Ik blijf uw woord diep in mijn
hart bewaren;

ik wil niet ongehoorzaam zijn
en slecht.
HEER die ik eer, wil mij uw wet
verklaren.
Opwekking 355
U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn
God.
In voor- of tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil ‘k danken hoe ik mij ook
voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.
NLB 838
O grote God die liefde zijt
O Vader van ons leven
Vervul ons hart, dat wij altijd
Ons aan Uw liefde geven
Laat ons het zout der aarde zijn
Het licht der wereld klaar en
rein
Laat ons Uw woord bewaren
Uw waarheid openbaren
Maak ons volbrengers van dat
woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons
voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg
begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de
mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.
Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het
spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.
Travis Greene – Made a way
Made a way
Don't know how but You did it
Made a way
Standing here not knowing how
we'll get through this test

But holding unto faith You know
that
Nothing can catch You by
surprise
You got this figured out and
You're watching us now
But when it looks as if we can't
win
You wrap us in Your arm and
step in
And everything we need You
supply
You got this in control
And now we know that
You made a way
When our backs were against
the wall
And it looked as if it was over
You made a way
And we're standing here
Only because You made a way
You made a way
You move mountains
You cause walls to fall
With your power
You perform miracles
There is nothing that’s
impossible
And we’re standing here
Only because You made a way
Opwekking 366 NE & EN
1. Crown Him with many
crowns,
The Lamb upon His throne;
Hark! How the heav’nly anthem
drowns
All music but its own!
Awake, my soul and sing
Of Him Who died for thee,
and hail Him as thy matchless
King
through all eternity.
2.Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans
heelal
wat Hij voor 't mensdom deed.
De Eng'len om Gods troon;
All' overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wond're pracht
3. Crown Him the Lord of life!
Who triumphed o’er the grave,
who rose victorious in the strife
For those He came to save.
His glories now we sing,
who died, and rose on high,
who died eternal life to bring,
and lives that death may die.

