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

 
Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel . 

Pianist: Cynthia van de Bovekamp. 
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 545 + Refrein Opwekking 580. 

- Stil gebed, “Onze hulp” en groet. 

- Kindermoment. 

- Kinderlied: ”Waarom bleef U zo stil”. 

 

LUISTEREN NAAR GOD  

- Woorden voor onderweg. 

 - Lied: “Gebed om vergeving”.(Sela). 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Bijbellezing: Johannes 18 : 1 – 14. 

- Verkondiging met als thema: 

“JEZUS GEEFT LEIDING AAN ZIJN EIGEN ARRESTATIE”. 

- Opwekking 392. 

 

GEBEDEN EN UITZENDING 

- Dankgebed en voorbede en “Onze Vader”. 

- Collectemogelijkheden : Diaconie: Stichting HIP. 

Kerk. 

Jeugdwerk. 

 - Opwekking 44. 

- Uitzending en Zegen. 

 

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

Overmaken 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving: 
Collecte 28 maart 2021 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



OPWEKKING 545   
Jezus, Heer, Waarom vocht U niet terug 

Toen ze U vonden 
En als een dief wilden vangen 
Waarom vocht U niet terug 
Toen ze U bonden 
En aan een hout wilden hangen 

2 
wanneer ik aan uw offer denk Mijn Jezus, ik hou van U, 
zie ik een lijden, zo ongekend. want U hield van mij. 
En steeds meer Toen U aan het kruis hing, 
ervaar ik dat als godsgeschenk, een wond in Uw zij. 
ben ik daar op dat moment, Voor mij de genade, 
ben ik daar op dat moment.   een doornenkroon voor U; 
  Dacht U aan ons 

En dat U de Vader zou zien 
Dacht U aan ons 
Misschien 

'k Heb van U gehouden, 
Op dat moment zie ik U maar nooit zoveel als nu. 
aan het kruis waar U leed 3 
en is mijn hart verbroken Ik zal van U houden  
door wat U voor mij deed;   in leven en dood. 
op dat moment van vreugde, Waarom zei U geen woord 

Toen ze zo spuugden 
En U bespotten en lachten 
Waarom zei U geen woord 
Toen ze U duwden 
En U naar Golgotha brachten 

En ik wil U prijzen,  
op dat moment geef ik mij opnieuw. zelfs dan in mijn nood. 
  Als ik kom te sterven,  
Nu bent U dan roep ik tot U: 
verheven tot de hoogste plaats, 'k Heb van U gehouden, 
waar ik U zien zal maar nooit zoveel als nu, 
zoals U bent.   4 
Maar ook nu  Dacht U aan ons 

En dat U de Vader zou zien 
Dacht U aan ons 
Misschien 

Als ik in Uw Glorie, 
blijft U mijn steun en toeverlaat, Uw eeuwigheid kom, 
dank ik U op dit moment, dan buig ik mij vóór U: 
dank ik U op dit moment. in Uw Heiligdom; 
   Gekroond met Uw heerlijkheid, 
Op dit moment zie ik U  zal'k zingen voor U: 
aan het kruis waar U leed GEBED OM VERGEVING (Sela) 'k Heb van U gehouden, 
en is mijn hart verbroken Ook al keert de wereld U de rug toe: maar nooit zo veel als nu. 
door wat U voor mij deed; ‘k ga nooit bij U vandaan! 

Zelfs al moest ik met U sterven, 
ik ga waar U zult gaan. 
Getuig met luide stem: 
ik dien U met mijn leven, 
met alles wat ik ben, 
zal ik mij aan U geven! 

Maar nooit zoveel als nu. 
op dit moment van vreugde,  
op dit moment geef ik mij opnieuw.  
  OPWEKKING 044 
Dank U voor het kruis, 1. 
dank U voor het kruis, Geprezen zij de Heer 
dank U voor het kruis, o Heer Die eeuwig leeft. 
    Die vol ontferming ieder 
Dank U voor het kruis, Waarom keert mijn hart zich niet naar 

U toe, 
ontken ik wie U bent? 
Zelfs al lees ik in uw ogen, 
dat U de reden kent. 
Mijn hart is veel te bang, 
om alles op te geven, 
ontwijkt U al zolang: 
mijn zonde houdt mij tegen! 

troost en alle schuld vergeeft. 
dank U voor het kruis, Die heel het aards gebeuren 
dank U voor het kruis, o Heer vast in handen heeft. 
 Refrein: 
OPWEKKING 580 Hem zij de glorie, 
refrein: want Hij Die overwon, 
 Ik ben zo dankbaar, Heer zal nooit verlaten wat  
 voor wat U heeft gedaan. Zijn Hand begon. 
 En heel mijn hart aanbidt Halleluja. 
 uw heil’ge naam.   Geprezen zij het Lam. 
 En Heer, ik hou van U, Vergeef mij, 

doorgrond mij. 
Dat de schuld der wereld 

 want U hield eerst van mij. op Zich nam. 
 Uw liefde tilt mij op   2. 
 en maakt mij vrij. Sluit uw ogen voor mijn zonden, 

wees mij genadig, God van trouw. 
Was mij schoon van al mijn zonden, 
wees mij genadig, God van trouw. 

Verdreven is de schaduw, 
 van de nacht. 
 En wie Hem wil aanvaarden 
 wordt eens veilig thuisgebracht. 
  Voor Hem geldt ook dit wonder: 
  alles is volbracht. 
WAAROM BLEEF U ZO STIL OPWEKKING 392 Refrein: 
Waarom bleef U zo stil 
Toen ze U vroegen 
Bent U de koning der Joden 
Waarom bleef U zo stil 
Toen ze U sloegen 
En aan een kruis wilden doden 

1 3. 
Mijn Jezus, ik hou van U, Hij doet ons dankbaar  
ik noem U mijn vriend. schouwen in het licht, 
Want U nam de straf op U dat uitstraalt van het kruis, 
die ik had verdiend. dat eens voor ons werd opgericht. 
De grote Verlosser, En voor ons oog verrijst 

  mijn Redder bent U; een heerlijk vergezicht. 
Dacht U aan ons 
En dat U de Vader zou zien 
Dacht U aan ons 
Misschien 

'k Heb van U gehouden, Refrein: 
maar nooit zoveel als nu.  

  
 

   


