
 
Kerkdienst: 9.30 uur.                                    *zondag 12 april 2020*                                             te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel. 

Pianist: Cynthia van de Bovekamp.                       Gitaar: Bart Prins.                       Zang: Gineke Schonewille. 
internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl                                                                        G E Z I N S D I E N S T                           
*********************************************************************************************************************** 
Na binnenkomst van de predikant / kerkenraad gaat de gemeente blijft de gemeente zitten. 
 

• Proclamatie. 
• Samenzang: Opwekking 832. 

• Welkom en gebed. 
• Samenzang: “De steen is weg”. 

                                        “Maria kwam bij het graf”.  
• Kindervertelling: “Het Paasverhaal” door Inge van der Veer. 

• Samenzang: “Halleluja, wij dansen en wij zingen”. 
• Korte introductie als inleiding op de verkondiging. 

• Samenzang:”Ik leef”.(Sela). 
• Bijbellezing: Lucas 24 : 13 - 35.(NBV) 
• Verkondiging met behulp van de jongeren. 

• Samenzang: Opwekking 751. 
• Dankgebed en voorbeden. 
• Aankondiging collectemogelijkheden. 

• Samenzang: Opwekking 213. 
• Uitzending en Zegen. 

• Samenzang: “Daar juicht een toon”. 
 
DAAR JUICHT EEN TOON 
1 
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
Die galmt door gans Jeruzalem; 
Een heerlijk morgenlicht breekt aan 
De Zoon van God is opgestaan! 
2 
Geen graf hield Davids Zoon omkneld. 
Hij overwon, die sterke Held! 
Hij steeg uit 't graf door “s Vaders kracht, 
Want Hij is God, bekleed met macht. 
4 
Want nu de Heer is opgestaan, 
Nu vangt het nieuwe leven aan, 
Een leven door Zijn dood bereid, 
Een leven in Zijn heerlijkheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                             
 

 
 
 
*********************************************************************************************************************** 
                                                           (Alle liederen staan afgedrukt) 



OPWEKKING 832 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel 
gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

Naam boven alle namen.(?x)| 

DE STEEN IS WEG 
Een steen op het graf 
Die kan er niet af 
Iedereen treurt 
Maar kijk 'es wat er is gebeurd 
 
De steen is weg 
De weg is vrij 
Het graf is leeg 
De pijn voorbij 
Want Jezus leeft 
En de steen is weg weg 
Helemaal weg 
 
Een steen op mijn hart 
Zo zwaar en zo zwart 
Het komt nooit meer goed 
Maar kijk 'es hier wat Jezus doet 
 
De steen is weg 
Mijn hart is vrij 
Ik voel me nieuw 
God is bij mij 
Wat Jezus leeft  
En de steen is weg 
Weg 
Helemaal weg 
Foetsie 
MARIA KWAM BIJ HET GRAF 
Maria kwam bij het graf 
en huilde om haar Heer 
de grote steen was weggerold 
en Jezus was er niet meer 
 
maar een engel zei plotseling 
weet je niet meer 
wat hij gesproken heeft 
 
Hij is opgestaan 
Hij is opgestaan 
Hij leeft 
Hij leeft!!! 
Hij is opgestaan 
Hij is opgestaan 

Hij leeft 
Hij leeft!!! 
 
De discipelen waren zo moe 
ze treurden om de Heer 
waar moesten ze nu nog naar toe 
hun Meester was er niet meer 
 
Maar Maria riep plotseling 
Hij heeft gedaan 
wat Hij gesproken heeft 
 
Hij is opgestaan 
Hij is opgestaan 
Hij leeft 
Hij leeft!!!.(2x) 
 
Hij leeft 
Hij leeft!!! 
Hij leeft 
Hij leeft!!! 
HALLELUJA 
REFREIN: 
Halleluja wij dansen en wij zingen 
Halleluja God doet grote dingen 
Halleluja wij dansen en wij zingen 
Jezus is opgestaan.(2X) 
 
De steen is weggerold 
Het graf is leeg er is niets meer 
Maria vraagt zich af wat is hier gebeurd 
Wie heeft dit gedaan waar is mijn Heer 
REFREIN: 
 
Maria luister goed 
Jezus leeft Hij noemt je naam 
ben je vergeten dat dit gebeuren zou 
het is echt waar Hij is opgestaan 
REFREIN: 
 
vertel aan iedereen 
dat God Zijn Zoon gegeven heeft 
aan jou en mij en als je van Hem houdt 
belooft Hij, dat jij eeuwig leeft 
REFREIN: 
Halleluja (1 Of 2 keer?) 
 
Halleluja! 
IK LEEF (Sela) 
 
Ik leef door te sterven, 
Door Jezus' weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 

Ik leef door te sterven, 
Door Jezus' weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 

Hij vraagt ons Hem te volgen. 
Ik ga Hem achterna. 
Zijn weg leidt naar het leven, 
Maar ook langs Golgotha. 
Daar leer ik los te laten, 
Zoals Jezus heeft gedaan. 
Daar sterft mijn oude mens, 
Om met Hem weer op te staan. 

Ik leef door te sterven, 
Door Jezus' weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 

Ik leef door te sterven, 
Door Jezus' weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 

Voor Hem is heel mijn leven, 
Ik leg het voor Hem neer. 
Wat heb ik te verliezen? 
Mijn rijkdom is de Heer! 
Ik volg met open handen 
En ontvang wat Hij mij geeft. 
Zo sterf ik aan mezelf, 
Omdat Jezus in mij leeft. 

Ik leef door te sterven, 
Door Jezus' weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 

Ik leef door te sterven, 
Door Jezus' weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 

Ik leef, ik leef. 
Ik leef, ik leef. 

Ik leef, ik leef. 
OPWEKKING 751 
Ik zie het kruis van mijn Verlosser. 
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf. 
Daar aan dat kruis droeg Hij mijn zonden. 
Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel. 

Ik zie het kruis van mijn Bevrijder. 
Ik zie het kruis van Golgotha. 
Die diepe pijn, de weg van lijden. 
Die weg is Hij voor mij gegaan. 

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 

Ik zie de dag van overwinning. 
Ik zie de kracht van Adonai. 
De dood is toen voorgoed verslagen. 
Toen Jezus sprak: het is volbracht! 

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 

Ik zie het graf van de Messias. 
Daar in dat graf is Hij gegaan. 
Maar zie: dat graf is nu verlaten. 
De Mensenzoon is opgestaan! 

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 
 
OPWEKKING 213  
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, 
Daald' een engel af, 
Heeft de steen genomen 
Van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, 
Blijd' en welgezind, 
En zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd'lijk wezen 
Is mijn glorie groot, 
Niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
U zij de victorie, nu en immermeer. 


