
 

Kerkdienst: 9:30 uur      *zondag 30 oktober 2022*             te Scherpenzeel 
 
               Predikant: ds. C. N. van Dis, Nieuwegein 
                                               Combo o.l.v. Hester Moll 
                                               Organist: Jan Ruitenbeek    
www.cgk-scherpenzeel.nl 

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

 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                                                           

- Welkom & mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 604 – Kom en laat ons prijzen 
 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
 
Zingen: Opwekking 705 – Toon mijn liefde 
 

- Kinderen mogen naar voren komen 
- Moment met de kinderen 

 
Kinderlied: Opwekking4kids 233 – God heeft een plan 
 

- Kinderen gaan naar Bijbeluur 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor onderweg: Romeinen 13: 8-13 
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Romeinen 12: 1-2, 9-21 
- Tekst: Romeinen 12: 9 & 10 

 
Zingen: Opwekking 755 – Laat ons Christus zien 
 

Verkondiging met als thema: “Leven in dienst van God” 
 

Zingen: Opwekking 428 – Genade zo oneindig groot  
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Mission Possible 

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 
Zingen: Sela – Gods zegen voor jou 
 

- Uitzending en Zegen 
 
Zingen: Opwekking 370 – Een vaste burcht is onze God  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 30 oktober 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, )2x 

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. 

(refrein) 

 

Omdat wij aan Hem toebehoren, 

wandelen wij in zijn licht. 

Om Hem te zien, zijn stem te 

horen, 

komen wij voor zijn aangezicht. 

(refrein 2x) 

 

want Hij, de grote Koning, 

heeft de wereld in zijn hand. 

 

Opwekking 705 

Aan de maaltijd wordt het stil, 

Als de Meester knielen wil, 

En vol liefde als een knecht 

Elk apart de voeten wast en zegt: 

 

(refrein)  

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 

Dit is waarom Ik bij jullie 

neerkniel. 

Dit is hoe Mijn kerk behoort te 

zijn, 

Dit is wat de wereld ziet van Mij, 

Als je Mij gaat volgen. 

Toon Mijn liefde 

Aan de ander 

Dien de ander 

Zo heb Ik ook jou liefgehad. 

Heb elkaar lief, 

Wat er ook gebeurt, 

Dien de ander, 

Zo heb Ik ook jou liefgehad. 

 

In de wereld wordt het stil, 

Als wij doen wat Jezus wil 

En gaan dienen als een knecht, 

Zoals Hij ons heeft gezegd. Hij 

zei:  (refrein 2x) 

 

Kinderlied 

God heeft een plan met je leven, 

je bent hier met een doel. 

Geloof het diep van binnen, 

't is meer dan een gevoel. 

 

Hij doet meer dan je kan bidden, 

Hij is groter dan je denkt. 

Ik weet dat Hij je helpt, 

ik weet dat Hij je kent. 

 

(refrein) Dus stap uit je boot, 

durf op water te lopen. 

Vraag God om hulp 

en de hemel gaat open. 

Wees maar niet bang, 

Hij is altijd bij jou. 

In de storm, in de strijd, 

in een moeilijke tijd: 

God is trouw. 

 

Halleluja, halleluja. 

Halleluja, halleluja. (2x) 

 

Opwekking 755 

Bewerk ons hart, o God, 

Maak het goede grond. 

Help ons te ontvangen 

wat U spreekt tot ons. 

Plant Uw Woord diep in ons hart; 

geef het rijke vrucht. 

Leid ons in Uw waarheid, Heer; 

geef dat twijfel vlucht. 

 

Laat ons zien; laat ons Christus 

zien. 

Laat Uw glorie ons beschijnen  

als Uw Woord gepredikt wordt. 

En laat ieder hart belijden: Hij is 

Heer! 

 

Uw Woord is levend licht 

voor ons verduisterd hart; 

draagt ons door verleiding heen, 

wijst ons steeds Uw pad. 

Uw Woord is brood voor onze 

ziel, 

vrijheid voor de slaaf; 

geeft ons wijsheid, voedt ons op. 

Heer, spreek tot ons vandaag. 

Laat ons zien; laat ons Christus 

zien. 

Laat ons zien; laat ons Christus 

zien. 

Laat Uw glorie ons beschijnen  

als Uw Woord gepredikt wordt. 

En laat ieder hart belijden: Hij is 

Heer! 

 

Waar zouden wij gaan, Heer? 

Waar zouden wij gaan? 

U hebt de woorden van eeuwig 

leven. (4x) 

 

Laat ons zien; laat ons Christus 

zien. 

Laat ons zien; laat ons Christus 

zien. 

Laat Uw glorie ons beschijnen  

als Uw Woord gepredikt wordt. 

En laat ieder hart belijden: Hij is 

Heer! 

 

 

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. 

 

Gods zegen voor jou – Sela 

Gods liefde draagt jou. 

Zijn hand beschermt jou 

waar je ook bent of zal gaan. 

Ontvang Gods zegen 

over je leven: 

Vrede voor jou in zijn naam! 

 

Gods zegen voor jou in de naam 

van Jezus: 

zijn vrede rust op jou. 

De Heilige Geest in de naam van 

Jezus, 

vervult, beschermt en zegent jou. 

 

Ga met Gods vrede. 

Deel in zijn zegen. 

Leef uit zijn volheid en kracht. 

Durf te geloven. 

Blijf op hem hopen: 

leef je geloof elke dag! 

 

Opwekking 370: 1 & 2 

Een vaste burcht is onze God, 

een toevlucht voor de zijnen. 

Al drukt het leed, al dreigt het lot, 

Hij doet zijn hulp verschijnen. 

De vijand rukt vast aan 

met opgestoken va‰n. 

Hij draagt zijn rusting nog 

van gruwel en bedrog, 

maar zal als kaf verdwijnen. 

 

Geen aardse macht begeren wij, 

die gaat wel ras verloren. 

Ons staat de sterke Held terzij, 

die God ons heeft verkoren. 

Vraagt gij zijn naam zo weet, 

dat Hij de Christus heet. 

Gods eengeboren Zoon, 

Verwinnaar op de troon. 

De zege is ons beschoren. 


