
 
Kerkdienst: 09.30 uur.                               *zondag 29 maart 2020*                                           te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel . 

Pianist: Sjaak Prins. 
m.m.v. het combo. 

internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl 
*********************************************************************************************************************** 
Na binnenkomst van de predikant / kerkenraad blijft de gemeente zitten. 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 
- Welkom – Mededelingen. 

- Opwekking 618.(staande). 
- Stil gebed, “Onze hulp” en groet.(hierna zitten). 

- Opwekking 657. 
- Kindermoment. 
- We zingen: ”Een wijs man bouwde zijn huis op de rots” 
 
LUISTEREN NAAR GOD  
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 
- Bijbellezing: Mattheüs 26 : 36 – 56. 
- Verkondiging met als thema: 
“JEZUS HEEFT ALLES ONDER CONTROLE !” 

- Lied:”Mijn toevlucht”(Sela).(Psalm 91). 
 
GEBEDEN EN UITZENDING 
- Presentatie door Fleur van Snippenberg. 
- Dankgebed en voorbeden en “Onze Vader”. 
- Collecte mogelijkheden : diaconie 

Kerk 
jeugdwerk 

 - Opwekking 614. 
- Uitzending en Zegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*********************************************************************************************************************** 
                                                                  (Alle liederen staan afgedrukt) 



 
 
OPWEKKING 618 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop 
die God ons geeft. 
 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 
refrein: 
     U bent de hoop 
     in ons bestaan. 
     U bent de rots 
     waarop wij staan. 
     U bent het licht 
     waardoor de wereld God kan zien. 
 
U won van de dood, 
droeg onze pijn. 
Nu mogen wij 
dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof … 
 
OPWEKKING 657  
1 
Zie, de dag breekt aan 
vol van duisternis, 
Christus op weg naar Golgota. 
Zondaars grepen Hem 
en bespotten Hem, 
sloegen Hem aan een kruis. 
refrein: 
     Zie het kruis, voel zijn kracht: 
     Christus droeg onze straf; 
     werd veracht, 
     maar Hij bracht vergeving, 
     stervend aan het kruis. 
2 
O, te zien hoe pijn 
uw gelaat vervormt, 
als al die zonde op U drukt. 
Bitterheid, verraad, 
elke slechte daad 
kroont uw bebloed gezicht. 
refrein: 
3 
Nu dooft al het licht 
en de aarde beeft, 
want Hij, haar Maker buigt zijn hoofd. 
Zie de voorhang scheurt, 
doden leven weer. 
Dank God, het is volbracht. 
refrein: 
4 
Ik zie ook mijn naam 
in uw wonden staan, 
want door uw lijden ben ik vrij. 
Dood is weggevaagd 
en nu leef ik weer, 
doordat uw liefde won. 
refrein 2: 

Zie het kruis, voel zijn kracht: 
Lam van God werd geslacht; 
maar Hij leeft 
en Hij geeft vergeving, 
want het is volbracht! 

 

 
 
EEN WIJS MAN … 
Een wijs man bouwde 
zijn huis op de rots.(3x) 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer 
en de vloed kwam op.(3x) 
En het huis op de rots stond vast. 
 
Een dwaas man bouwde 
zijn huis op het zand.(3x) 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer 
en de vloed kwam op.(3x) 
En het huis stortte in met een plof. 
 
Dus bouw je huis op 
Jezus, de Rots.(3x) 
En de zegen daalt dan neer. 
En de zegen daalt dan neer 
en ‘t gebed stijgt op.(3x) 
Bouw je levenshuis op Hem. 
 
MIJN TOEVLUCHT  
(SELA) (PSALM 91) 
De Heer is je schild en bevrijder, 
de redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 
  
In Gods nabijheid is geen angst meer 
voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
open je ogen 
en zie dat het kwaad vergaat. 
  
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste 
woont 
en overnacht in zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik 
vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik 
vertrouw op U. 
  
Als je mag wonen bij de Hoogste 
ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
maar vertrapt de tegenstand. 
 
Ik bevrijd wie mij liefheeft 
en bescherm wie mij kent. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben ik bij je 
en bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OPWEKKING 614 
1 
Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 
met een kruis op zijn rug 
en een doornenkroon. 
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: 
“Kruisig Hem!” 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 
Zie het Lam aan Het kruis 
daar op Golgotha, 
als de Koning der Joden wordt Hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als Hij roept: ”Het is volbracht”. 
Refrein: 
     Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
     dat U het kruis voor mij droeg. 
     U bewijst uw genade aan mij telken 
weer. 
     Uw genade is mij genoeg. 
 
In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is nu 
weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
Refrein: 
 
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect 
kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. 
Refrein: 
 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg, 
uw genade is mij genoeg. 
 


