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Met medewerking van: de Praise Plus band
www.cgk-scherpenzeel.nl

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

STARTZONDAG 2022

DELEN MET VELEN!

Zingen: Opwekking 604 – Kom en laat ons prijzen
Zingen: Opwekking 786 – Met hart en handen
-

Welkom & gebed

Zingen: Psalm Project – God van liefde, God van trouw
-

Suzanne Slok vertelt

We zingen met de kinderen: Respect voor iedereen – Marcel Zimmer
-

Bijbellezing: Mattheüs 18: 10-14
Verkondiging met als thema: 'Delen met velen!'

Zingen: Opwekking 767 - Familie
-

Gebed
Collectemogelijkheden: 1e collecte: Near East Ministry
2e collecte: Kerk
3e collecte: Eigen Jeugdwerk

Zingen: Mozaïek Worship – Onze schuilplaats is God
-

Zegen

Overmaken:
NL 02 ABNA 048 3200
689
Omschrijving:
Collecte 18 september
2022
Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

Of scan onderstaande
QR-code:

*********************************************************************************************************
Opwekking 604
Kom en laat ons prijzen

de God van alle eeuwen,
Vader van de schepping,

Heer van zee en land.
Kom en laat ons prijzen

en juichen voor Zijn grootheid,
want Hij, de grote Koning,
heeft de wereld in Zijn hand.
(refrein)
Eer en verheerlijk Hem,
open je hart voor Zijn
aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam Hem,
want Hij, de grote Koning,
Heeft de wereld in Zijn hand.
Kom, laat ons aanbidden,
de God van onze redding,
onze Goede Herder,
die ons leven leidt.
Kom, laat ons aanbidden,
ons buigen voor Zijn grootheid,
want Hij is onze God
en wij de schapen die Hij weidt.
Omdat wij aan Hem toebehoren
Wandelen wij in Zijn licht
Om Hem te zien
Zijn stem te horen
Komen wij voor Zijn aangezicht
(refrein)
Opwekking 786
Schepper God, U die alles adem
geeft,
laat mij zien wat waarde heeft voor
U.
Het mooiste lied, of wel duizend,
voor mijn Heer?
U verdient toch zoveel meer? Veel
meer!
Hier ben ik. Hier ben ik.
Ik leef voor U, met hart en handen,
om wie alleen is te omarmen.
Neem het aan als liefdeslied voor
U.
Schepper God, U die alles leven
geeft,
laat mij zien wat waarde heeft voor
U.
God van recht, geef mij een
bewogen hart;
breek het met wat uw hart breekt, o
God.
Hier ben ik. Hier ben ik.
(Refrein)
Ik leef voor U, met hart en handen,
om wie alleen is te omarmen.
Neem het aan als liefdeslied voor
U.
Laat mijn stem uw woorden
spreken,
om uw liefde uit te delen.
Neem dat aan als liefdeslied voor
U.
Hier ben ik. Hier ben ik. (3x)
(Refrein)
Psalm Project
God van liefde, God van trouw,
U die alles schiep
mij ook maakte, mij hier ziet
mij in ’t leven riep
In de stilte, in de storm
bent U om me heen
God van liefde, God van trouw
U laat nooit alleen
God van vrede, God van recht

van gerechtigheid
U die mij beschermt, vergeeft
mij van schuld bevrijdt
Slaan de golven om mij heen
Heer u bent erbij
God van liefde, God van trouw
U ziet om naar mij
In de stilte, in de storm
bent U om me heen
God van liefde, God van trouw
U laat nooit alleen
Respect voor iedereen
Kijk es naar die gasten: wat een
sukkels ‘hey jo’
kijk es naar die meid met al die
pukkels ‘oh no’
en die daar met die wratjes en die
jongens: wat een watjes
al die ditjes en die datjes, da’s toch
zeker veel te gladjes
(refrein)
Zien we iets en vinden we het raar
dan hebben we meteen een
oordeel klaar
Mensen zien de buitenkant
maar daar kijkt God doorheen
dat moeten wij ook leren
dus respect voor iedereen
mensen zien de buitenkant
maar daar kijkt God doorheen
dat moeten wij ook leren
dus respect voor iedereen
Check die maffe kerel, die is echt
niet cool
hele foute kleren; snap je wat ik
bedoel
kijk die es wat een rare met dat
kapsel, wat een haren
ja er lopen hier op aarde hele
vreemde exemplaren
Bridge:
Weet je wat apart is
en ook niet zo’n beetje dom
vaak zien we niet wat in het hart is
maar daar gaat het nu juist om
Opwekking 767
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
(refrein)
En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven
De zegen van God
Een eindeloos leven
Onze schuilplaats is God
Er is hoop die groter dan de dood is
Er is leven sterker dan het sterven
Er is licht dat niemand ooit kan
doven
Er is liefde die nooit teleur zal
stellen
Er is vrede ver voorbij de onrust
Er is blijdschap dieper de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte

Er is trouw die ons nooit zal
verlaten
Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig
(Refrein)
Dus richten wij onze harten naar
boven
Vertrouwen wij op de God die wij
loven
Niemand die ons uit Uw handen
kan roven
Een machtige rots, onze
schuilplaats is God
Er is troost die sterker dan de pijn is
Er is vreugde groter dan ons lijden
Er is antwoord midden in de twijfel
Overwinning dwars door al ons
strijden
Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig
(Refrein)
Dus richten wij onze harten naar
boven
Vertrouwen wij op de God die wij
loven
Niemand die ons uit Uw handen
kan roven
Een machtige rots, onze
schuilplaats is God
Tot aan de dag dat U bij ons komt
wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
Is het Uw Geest die ons helpt te
geloven:
Een machtige rots, onze
schuilplaats is God

