Kerkdienst: 9.30 uur.

*donderdag 21 mei 2020*

te Scherpenzeel.

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel.
Pianiste: Cynthia van de Bovekamp.

Gitarist: Jasper van Deventer.

Zangeres: Willeke van de Lagemaat.

internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl

***********************************************************************************************************************
LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom – Mededelingen.
- Opwekking 181.
- Opwekking 359.
- Stil gebed, “Onze hulp” en groet.
- Opwekking 475.
- Kindermoment.
- Kinderlied: “We zullen opstaan…”.

LUISTEREN NAAR GOD
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest.
- Bijbellezing: Handelingen 1 : 1 - 11.
- DNP 47..
- Tekst: Handelingen 1 : 10 en 11.

- Verkondiging met als thema:
“BLIJF NIET STAREN, MAAR GA ONDERWEG!”
- Opwekking 806.

GEBEDEN EN UITZENDING
- Dankgebed / voorbede en het “Onze Vader”.
- Collectemogelijkheden:
1e coll. diaconie: Stichting Gave.
2e coll. kerk.
3e coll. eigen jeugdwerk.
- Opwekking 354.
- Uitzending en Zegen.

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

OPWEKKING 181
Majesteit,
groot is Zijn majesteit;
lof zij Jezus,
en glorie, hulde en eer,
Majesteit,
God Die de Zijnen leidt.
Vanaf Zijn troon
vestigt de Zoon
Zijn heerschappij.
Dus verhoog,
maak eeuwig groot
de Naam van Jezus.
Volk van God
kom en breng lof,
aan Jezus de Koning.
Majesteit,
groot is Zijn majesteit;
dwars door de dood
werd Hij verhoogd;
Jezus regeert!
OPWEKKING 359
De hemel juicht
tot eer van de verrezen Heer.
En alles buigt
voor de schoonheid van de Heer.
In eeuwigheid zal Hij
het Lam zijn op de troon.
En daarom knielen wij
uit eerbied voor Gods Zoon.
Kom zing met mij
tot eer van de verrezen Heer.
Hij kocht ons vrij
met Zijn leven en Zijn eer.
In eeuwigheid zult Gij
het Lam zijn op de troon.
En daarom knielen wij
uit eerbied voor Gods Zoon.

OPWEKKING 475
Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U die heel de schepping
door uw hand hebt voortgebracht.
Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U bent mijn Verlosser,
mijn schuilplaats en mijn kracht.
refrein:
Wij verhogen U, Heer Jezus;
elke knie zal buigen voor uw troon.
Wij verhogen U, Heer Jezus;
niemand is als U, nee, niemand is als U.
(laatste keer):
Nee, niemand is als U,
nee, niemand is als U.
WE ZULLEN OPSTAAN
Wij zullen opstaan
En met Hem meegaan
Straks als Jezus terugkomt
Wij zullen opstaan
En met Hem meegaan
Als Jezus komt
Blijf niet treuren
Zit niet bij de pakken neer
Sikkeneuren
Helpt je toch niet meer
't Zal gebeuren
Dan komt de Heer
Wij zullen opstaan
En met Hem meegaan
Straks als Jezus terugkomt
Wij zullen opstaan
En met Hem meegaan
Als Jezus komt

DNP 47
1.
Juich, applaudisseer
voor de hoogste HEER.
Volken, zing voor Hem,
zing met hart en stem:
vol van majesteit
heerst Hij wereldwijd.
God kiest onze kant:
onze aartsvijand
buigt nu voor ons neer;
niemand biedt verweer.
Krachtig geeft zijn hand
ons een prachtig land.
2.
Juich, want God stijgt op;
vreugde klimt ten top.
Luid trompetgeschal
schettert overal.
Prijs de koning, zing
vol bewondering.
Wat een machtsvertoon:
God zit op zijn troon.
Heersers treden aan
om voor Hem te staan.
Wat een erewacht;
God heeft alle macht!
OPWEKKING 806
Er ligt hoop in onze tranen,
er ligt kracht in ons verdriet.
U ontmoet ons als een Vader
en doet onze angst teniet.
U bent werkzaam als wij wachten.
U heiligt ons steeds meer.
Boven al onze gedachten
leert U ons vertrouwen, Heer.
Refrein:
U geeft ons hoop en voorspoed.
U vergeet uw mensen niet.
U bent er in het vuur en in de vloed.
Uw trouw is voor eeuwig.
Uw liefde houdt stand.
U bent soeverein, o God.
Onvoorstelbaar is uw wijsheid.
Wie begrijpt uw wegen, Heer?
U troont hoger dan de hemel
en toch knielt U bij ons neer;
diep bewogen met wie pijn lijdt
en door niemand wordt gehoord.
U omringt en ondersteunt mij.
Mijn vreugde vind ik in uw Woord.
(Refrein)
Bridge 2x:
Ook wanneer de vijand ons beschadigt:
U keert het voor ons om,
U geeft ons reden om U te eren.
Ook al voert de weg door diepe dalen,
uw trouw blijft steeds bij ons.
U geeft ons reden om U te eren.
(Refrein)
Uw trouw is voor eeuwig.
Uw liefde houdt stand.
U bent soeverein, o God.

OPWEKKING 354
Glorie aan God. (4x)
1
Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij 's het Lam dat regeert
tot in de eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon,
overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God. (4x)
2
Kondigt het aan
door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij 's verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God. (4x)
3
Heersen met Hem
op de troon en zijn stem
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij, alle tranen voorbij,
eeuwig vreugde van God,
lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God. (4x)

