
 
Kerkdienst: 18.30 uur.                               *zondag 7 maart 2021*                                           te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel. 

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

 

Voor de dienst: “He was despiced”. 

 

- Welkom – Mededelingen. 

- Persoonlijk Gebed, “Onze hulp” en groet. 

 - We luisteren naar: Liedboek 173 vers 1, 3 en 5. 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Bijbellezing: Jesaja 52 : 13 – 53 : 3. 

- Verkondiging met als thema: 

“DE DIENAAR: VERRASSEND EN VERACHT”. 

- We luisteren naar: Opwekking 268. 

- Dankgebed - gebeden. 

- Collectemogelijkheden 1e coll. diaconie: Landelijke kassen.  

-                                  2e coll. kerk. 

-                                  3e coll. eigen jeugdwerk. 

- We luisteren naar: Geloofsbelijdenis: “Ik geloof in God de Vader”. 

- Uitzending en Zegen. 

 

 

 Na de dienst: “Jezus’ leven van ons leven”. 
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                                                           (Alle liederen staan afgedrukt) 
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GEZANG 173 
1 
Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
3 
Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
5 
Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!  
 
OPWEKKING 268 
1 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
Refrein: 
Zie onze God, de Koning-knecht,  
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 
2 
En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een Lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: Uw wil geschied'. 
Refrein: 
3 
Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De man, die onze zonden droeg. 
Refrein: 
4 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
Refrein: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
GELOOFSBELIJDENIS 
Ik geloof in God de Vader 
Die een bron van vreugde is 
louter goedheid en genade 
licht in onze duisternis 
Hij, de Koning van de kosmos 
het gesternte zingt Zijn eer 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer 
 
Ik geloof in Jezus Christus 
Die voor ons ter wereld kwam 
Zoon van God en Zoon des mensen 
goede Herder, Offerlam 
Door te lijden en te sterven 
groot is het geheimenis – 
schenkt Hij mij het eeuwig leven 
dat uit God en tot God is 
 
Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen God zij glorie 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood – dit is Mijn lichaam –  
door de wijn – dit is Mijn bloed – 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 
 
 


