
 
Kerkdienst: 09.30 uur.                               *zondag 21 maart 2021*                                           te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel. 

m.m.v. het combo. 
internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl 
*********************************************************************************************************************** 
Bijbellezing: Mattheüs 20 : 17 – 28.(Bijbel in gewone taal). 

 
PRAISE PLUS 

 
1. Lied: “Beautiful one”. 

2. Opwekking 681. 

 

_ Opening / Gebed. 

 

3. Kinderlied: “Zijn naam is Jezus”. 

4. Opwekking 798. 

5. Opwekking 832. 

 

_ Verkondiging met als thema: “REGERINGSDEELNAME”. 

 

6. Opwekking 569. 

 

- Collectes kunt u overmaken:  1e coll. diaconie: N.E.M..   

-                   2e coll. kerk. 

-                   3e coll. eigen jeugdwerk. 

 

 

7. Lied: “The Lord reigns”. 

 

_ Zegen. 

 

8. Lied: “Beautiful one”. 

 

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

Overmaken 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving: 
Collecte 21 maart 2021 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



BEAUTIFUL ONE  OPWEKKING 569 
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 

Aan de Here Jezus, 1 
brengen wij de eer Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer, 
Hij is de Messias,  als de zon opkomt elke morgen weer. 
Hij is onze Heer,  Daarom vraag ik U, Heer van zee en land: 
Hij is de Messias,  neem ook mijn leven in uw hand. 

 Hij is onze Heer.  refrein: 
How glorious, how beautiful you are! 
Beautiful One I love 
Beautiful One I adore 

  Regeer in mij met al uw kracht 
Zijn naam is Jezus   in mijn mooiste droom, 
Jezus is zijn naam.   in mijn zwartste nacht. 

 Hij is de Redder    Er is één ding dat ik U vraag: 
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 

die God aan de wereld geeft   O, Heer, regeer in mij vandaag. 
dat wie in Hem gelooft  2 
voor eeuwig leeft.  Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk 
Zijn naam is Jezus. als een spiegel zijn van wie U in mij bent. 
 U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: 
OPWEKKING 798 Heer, neem mijn leven in uw hand. 

 Wij zijn het volk van God 
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar 
Een leven lang te gast 
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar 

refrein: 
How marvellous, how wonderful You are 
Beautiful One I love 
Beautiful One I adore 
Beautiful One my soul must sing 
Beautiful One I love 
Beautiful One I adore 
Beautiful One my soul must sing 

 
THE LORD REIGNS 
The Lord Reigns 

Refrein: The Lord reigns, let the people shout 
He reigns in righteousness 
Let the heavens be glad, let the earth rejoice 
The Lord reigns, let the people clap their hands 

Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 

 Het is een zegetocht 
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar 
Maar kijk, wij lopen nog 
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna 

 
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 

Angels shout, the redeemed have come to 
dance 
To celebrate, to celebrate He reigns 

Refrein: Refrein: 
 The Lord reigns, the Lord reigns 

The Lord reigns, we will sing and shout 
You reign, You reign 
You reign, forever King of all 

God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 

 
Beautiful One I love 
Beautiful One I adore 
Beautiful One my soul must sing 

 
 The Lord reigns, let the people shout 

He reigns in righteousness 
Let the heavens be glad, let the earth rejoice 
The Lord reigns, let the people clap their hands 

 En nu wij zijn omringd 
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan 
Nu geven wij niet op 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan 

My soul, my soul must sing 
My soul, my soul must sing 
My soul, my soul must sing 
Beautiful One.    2X 
 

 
Refrein: Angels shout, the redeemed have come to 

dance 
To celebrate, to celebrate He reigns 

 
OPWEKKING 681 God is voor ons, God is naast ons 

God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
Hij laat…  

Met ons lied, Heer, 
Roept ons hart uit naar U, naar U alleen, 
Vol verwachting, vol verlangen naar U. 
U maakt ons één. 

Refrein: 
 
Let all the people sing of Your awesome power 
in all the earth 
Let darkness tremble at Your Name 
Why do the nations rage when the King is on 
His throne? 
Now and forever, You will reign 

  
Als wij u zien, Heer, 
Geeft U kracht om op te staan. 
Wij mogen vrij van angst en schaamte 
In uw huis binnengaan. 

OPWEKKING 832 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw 
Want U bevrijdt en geeft leven 
Elke storm verstild door de klank van Uw stem  

 Alles buigt voor Koning Jezus Let all the people sing of Your awesome power 
in all the earth 
Let darkness tremble at Your Name 
Why do the nations rage when the King is on 
His throne? 
Now and forever, You will reign 

Hosanna, hosanna. 
U bent de God van redding. 
U zij de eer, aanbidding. 

 
U bent de held die voor ons strijdt 
U baant de weg van overwinning 

 Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer 
Hosanna, hosanna. 
Kom met uw Geest, vernieuw ons. 
Verheerlijk uw naam, Heer Jezus. 

Naam boven alle namen, Hoogste Heer 
 Refrein: 
Voor eeuwig is Uw heerschappij The Lord reigns, the Lord reigns 

The Lord reigns, we will sing and shout 
You reign, You reign 
You reign, forever King of all  2X 
Forever king of all 
Forever king of all 

 Uw troon staat onwankelbaar 
Met ons lied, Heer, 
Keert ons hart zich naar U, naar U alleen. 
U maakt…  

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 
Jezus, Overwinnaar 
 

 De duisternis licht op door U 
ZIJN NAAM IS JEZUS  De duivel is door U verslagen  
Zijn naam is Jezus  Dood waar is je macht, waar is je prikkel 

gebleven? 
 

Jezus is zijn naam.  BEAUTIFUL ONE 
Hij is de Redder   Jezus leeft en ik zal leven! (zie het eerste vers) 
die God aan de wereld geeft    
dat wie in Hem gelooft  De schepping knielt in diepst ontzag  
voor eeuwig leeft.  De hemel juicht voor onze Koning  
Zijn naam is Jezus.  En de machten van de hel weten Wie er 

regeert:  
Zijn naam is Jezus  Naam boven alle namen, Hoogste Heer 
Jezus is zijn naam.   
Hij is de Redder   Naam boven alle namen 
die God aan de wereld geeft  Naam boven alle namen 
dat wie in Hem gelooft  Naam boven alle namen... 
voor eeuwig leeft.   
Zijn naam is Jezus.   
  
  
  


