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

 
Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel. 

m.m.v. de PRAISE PLUS band. 
internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl 
*********************************************************************************************************************** 
Na binnenkomst van de predikant / kerkenraad blijft de gemeente zitten. 

 
 

- De eerste Adventskaars wordt aangestoken door Joas Roelofs. 

 

Thema: “DICHTBIJ JEZUS” 

                     
                       - Adembenemend. 
 

- Beautiful one. 

 

OPENING  / GEBED. 

 

- Jezus is het licht der wereld. 

- Wie naar U opzien. 

 

VERKONDIGING N.A.V. JOHANNES 8 : 12 – 19. 

 

- Licht van de wereld. 

- Hier is mijn hart Heer. 

 

COLLECTE mogelijkheden: 

1e coll. diaconie: Uganda 

2e coll kerk. 

   3e coll. eigen jeugdwerk.   

 

   - Hosanna. 

 

ZEGEN. 

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

Overmaken 
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Omschrijving: 
Collecte 29 november 2020 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



ADEMBENEMEND 
Uw majesteit is onaantastbaar, 
Niemand is aan U gelijk. 
Onvolprezen, zonder weerga, 
Koning van het hemelrijk. 
Oorverdovend als de donder, 
Helder als een bliksemschicht. 
Oogverblindend is de luister 
Van Uw heilig aangezicht. 
Refrein 1 
Toch bent U niet onbereikbaar; 
Door Uw Geest woont U in mij. 
U bent alomtegenwoordig: 
Overal altijd nabij. 
Refrein 2 
U bent adembenemend, eindeloos mooi, 
Overstijgt wat een mens 
Ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. 
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon. 
Niets is vergelijkbaar 
Met Uw majesteit en pracht. 
Uw werken zijn verbazingwekkend, 
Schoonheid die de schepping vult. 
Onuitspreek'lijk is de grootsheid 
Waarmee U zich heeft omhuld. 
Ondoorgrond'lijk zijn Uw wegen, 
Onvoorstelbaar is Uw macht. 
Uw gedachten zijn ongrijpbaar, 
Ontzagwekkend is Uw kracht. 
Refrein 1 + refrein 2 
Uw wijsheid is onovertroffen 
En Uw woord zal nooit vergaan. 
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar, 
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan. 
Onweerstaanbaar is Uw liefde 
Uw genade ongekend 
Here U bent onbeschrijflijk 
Want u bent wie U bent. 
Refrein 2   (2x) 
BEAUTIFUL ONE 

Wonderful, so wonderful 

Is Your unfailing love 

Your cross has spoken mercy over me 

No eye has seen, no ear has heard 

No heart could fully know 

How glorious, how beautiful you are! 

refrein: 

Beautiful One I love Beautiful One I adore 

Beautiful One my soul must sing 

Powerful, so powerful Your glory fills the skies 

Your mighty works displayed for all to see 

The beauty of Your majesty 

Awakes my heart to sing 

How marvellous, how wonderful You are 

refrein: 2x 

You opened my eyes to Your wonders anew 

You captured my heart with this love 

Because nothing on earth is as beautiful as You 

You opened my eyes to Your wonders anew 

You captured my heart with this love 

Because nothing on earth is as beautiful as You 

Refrein: 

My soul, my soul must sing )3X 
Beautiful One 
My soul, my soul must sing )3X 
Refrein: 
 
JEZUS IS HET LICHT DER WERELD 
Jezus is het licht der wereld, 
Jezus is het levend Woord. 
Jezus is de goede herder, 
Jezus is het lam van God. 
Jezus is het levend water 
Jezus is het levend brood 
Jezus is de ware wijnstok 
Jezus is de zoon van God. 
 
 
 

 
Hij kent ons als geen ander, 
Hij weet wie we zijn. 
Hij weet hoe wij ons voelen, 
Hij was een mens als wij. 
Hij deelt in onze vreugde 
En hij kent ons verdriet 
Nee, er is niemand zoals Hij. 
 
Jezus is de Messias 
Jezus is de bruidegom. 
Jezus is de hogepriester, 
Jezus is het lam van God. 
Jezus is de Zoon des mensen, 
Jezus is de weg tot God. 
Jezus is de Overwinnaar, 
Jezus is de Zoon van God. 
 
Hij is aan ’t kruis gestorven 
Hij droeg daar onze schuld. 
Hij gaf zijn eigen leven, 
Hij heeft de wet vervuld. 
Gestorven en begraven, 
Maar ook weer opgestaan, 
Ja, Jezus leeft in eeuwigheid. 
 
WIE NAAR U OPZIEN 
Wie naar U opzien, 
stralen van vreugde. 
Zij gaan de schaamte voorbij. 
Hen wordt gegeven, 
om in dit leven, 
in Uw nabijheid te zijn., 
 
Zij die U zoeken, 
vinden bescherming. 
Ook als de nacht hen benauwt. 
Uw licht zal schijnen, 
zelfs in het duister, 
zien zij Uw liefde en trouw. 
Refrein: 
U tilt mij op Heer, hoger, 
weg van waar ik was. 
U trekt mij dichter, 
naar waar ik hoor: 
hier aan uw Vaderhart. 
 
Wie tot U roepen, 
zal U bevrijden. 
U luistert naar hun gebed. 
Eeuwig geborgen, 
voor altijd veilig. 
Steeds door U, Vader, gekend. 
Refrein: 
 
Wij zijn voor altijd, samen. 
U laat mij nooit meer los. 
O Halleluja, Vader,        ) 
voor eeuwig bij U God. )  2x 
 
LICHT VAN DE WERELD 
1 
Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt, 
dat ik U wil kennen Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 
refrein: 
     Voor U wil mij buigen, 
     U wil ik aanbidden, 
     U wil ik erkennen als mijn Heer. 
     Want U alleen bent waardig, 
     heilig en rechtvaardig, 
     U bent zo geweldig goed voor mij. 
2 
Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind 
naar de wereld gekomen, 
legde uw heerlijkheid af. 
refrein: 

 
En nooit besef ik hoe U leed,    ) 
de pijn die al mijn zonde deed. ) 2x 
refrein: 
 
HIER IS MIJN HART HEER 
Refrein 2x: 
Hier is mijn hart, Heer. 
Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 
Ik ben van U. Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw. Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
(Refrein) 
 
Ik ben van U. Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw. Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 
U bent sterk. U behoudt. 
U vergeeft. U bent trouw. 
U bent licht. Schijn in mij. 
U die leeft, leef in mij. 
Refrein 2  2x: 
Hier is mijn leven. 
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 
U bent meer dan genoeg. 
U bent hier. U bent goed. 
U bent hoop. U die redt, 
U bent al wat ik heb. 
(Refrein) 
(Refrein 2) 
Spreek uw waarheid binnen in mij. 
 
HOSANNA 
Met ons lied, Heer, 
roept ons hart uit naar U, 
naar U alleen. 
Vol verwachting, 
vol verlangen naar U; 
U maakt ons één. 
 
Als wij U zien, Heer, 
geeft U kracht om op te staan. 
Wij mogen vrij 
van angst en schaamte, 
in uw huis binnengaan. 
Refrein: 

Hosanna, hosanna, 
U bent de God van redding, 
U zij de eer, aanbidding. 
Hosanna, hosanna, 
kom met uw Geest, vernieuw ons, 
verheerlijk uw naam, Heer Jezus. 

 
Met ons lied, Heer, 
keert ons hart zich naar U, 
naar U alleen. 
U maakt harten 
die gebroken zijn heel; 
U maakt ze één. 
 
Als wij U zien Heer, 
geeft U kracht om op te staan. 
Wij mogen vrij van 
angst en schaamte binnengaan. 
(refrein) 
 
Hosanna, hosanna, )2X 
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