
  
Kerkdienst: 09.30 uur.                             *zondag  28 februari 2021*                                               te Scherpenzeel. 

Predikant: prof. dr. A. Huijgen, Kampen. 
Pianist: Marcel Liefting. 

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

- Welkom – Mededelingen. 

- Lied: “Welkom thuis”.(Sela). 

- Stil Gebed, “Onze hulp” en groet. 

- Kindermoment. 

- Kinderlied: “Ik wens jou”. 

 

LUISTEREN NAAR GOD  

- Woorden voor Onderweg. 

 - Weerklank 149 vers 4, 5 en 6. 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Bijbellezing: Johannes 19 : 17 - 30. 

 - Lied: “Via Dolorosa”.(Sela) 

- Tekst: Johannes 19 : 26 – 27. 

- Verkondiging. 

- Opwekking 751. 

 

DANK EN GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed - gebeden. 

- Collectemogelijkheden: 1e coll. diaconie: De Herberg. 

-                                   2e coll. kerk. 

-                                   3e coll. eigen jeugdwerk. 

 - Opwekking 708.. 

- Uitzending en Zegen. 

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

Overmaken 
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WELKOM THUIS (Sela) 
Welkom thuis, 
hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis, 
voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest.  
Welkom thuis.  
  
Met zijn zegenende handen op je 
schouders  
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving  
heet Hij je welkom.   
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  
  
Met zijn mantel om je heen geeft Hij 
bescherming.  
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving 
heet Hij je welkom.  
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  
  
Kom maar binnen. 
Hij sluit je in zijn armen.  
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.  
Deel in de vreugde en open nu je handen.  
Hij heeft een feest, een feest voor jou 
bereid.  
 
IK WENS JOU 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol 
met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig 
te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 
Met kind'ren om je heen tot aan het eind 
Refrein: 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou (2x) 
 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met al de mensen die 
je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 
Refrein: 
 
Ik bescherm je voor de wind  
en vind voor jou een schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur,  
want dan word jij niet bang 
In het donker loop ik naast je  
als een trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen,  
heel je leven lang 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
WEERKLANK 149: 4,5,6 
4   
Alle leed hebt Gij geleden, 
Gij gedragen met geduld. 
Als een worm zijt Gij vertreden 
zonder schuld, om onze schuld, 
opdat wij door U verheven 
als verlosten zouden leven. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
5   
Koning tot een spot getekend 
met een riet en doornenkroon, 
bij de moordenaars gerekend 
overstelpt met smaad en hoon, 
opdat naar uw welbehagen 
wij de kroon der ere dragen. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
 
6  
Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 
VIA DOLOROSA (Sela) 
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die 
dag,  
verdrongen zich de mensen in de straat. 
Daar staarden ze Hem na: 
de man die sterven moest op Golgotha. 
 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange 
lijdensweg, 
ging de Christus, onze Koning als een 
lam. 
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn 
hart, is Hij gegaan, 
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar 
Golgotha. 
 
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de 
striemen op zijn rug, 
uit de kroon van doornen om zijn hoofd 
geklemd. 
En Hij droeg met elke stap 
de hoon van hen die schreeuwden: 
“Kruisigt Hem!”. 
 
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast 
ons schoon 
en het stroomt door het hart van 
Jeruzalem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
OPWEKKING 751 
Ik zie het kruis van mijn Verlosser. 
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf. 
Daar aan het kruis droeg Hij mijn zonden. 
Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel. 
 
-Tussenspel- 
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. 
 
-Refrein- 
Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 
 
-Tussenspel- 
Ik zie de dag van overwinning. 
Ik zie de kracht van Adonai. 
De dood is toen voorgoed verslagen. 
Toen Jezus sprak: het is volbracht! 
 
-Refrein- 
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! 
-3x Refrein- 
 
OPWEKKING 708 
Kom, zing voor de Heer,                ) 
die eeuwig regeert,                ) 
die nooit veranderen zal.                ) 
Onfeilbaar eerlijk,                ) 
onpeilbaar goed;                 ) 
Zijn Woord houdt eeuwig stand       )  
Ja, uw Woord houdt eeuwig stand. ) 2x 
Refrein: 

De Hemel juicht, uw kerk getuigt:  
'Groot is uw trouw, o Heer!'  
Van eeuw tot eeuw belijden wij:  
'Groot is uw trouw, o Heer!  
Hoe groot is uw trouw, o Heer!'  

 
Alles verandert,  
maar U blijft gelijk;  
uw koninkrijk kent geen eind.  
En wat U beloofd hebt,  
dat zal U ook doen;  
Uw trouw is voor altijd.  
Wij vertrouwen U altijd.  
Refrein: 
 
Van generatie tot generatie  
nooit liet U ons in de steek.  
Gisteren en vandaag steeds dezelfde,  
die was, die is en die komt.  
Refrein: 
 
 


