
 
Kerkdienst: 19.30 uur.                               *vrijdag 2 april 2021*                                           te Scherpenzeel. 

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel. 
Pianist: Sjaak Prins 
m.m.v. het combo. 

internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl                                                                        
*********************************************************************************************************************** 

- OPENING. 

- Welkom. 

- Stil Gebed, “Onze hulp” en groet. 

- Uitleg opzet van de dienst. 

- Lied: “Agnus Deï”.(Sela) 

- VIERING HEILIG AVONDMAAL. 

- Lezing: Johannes 13 : 1 – 3 en 21 – 30. 

- Boodschap: “VIEREN BIJ VOORBAAT”. 

- Lied: “Aan Uw tafel”.(Sela) 

- Viering Heilig Avondmaal. 

- JEZUS’ LIJDEN. 

- Lezing: Johannes 19 : 17 – 27. 

- Boodschap: “KONING VAN DE JODEN”. 

- Lied: “Waardig is het Lam”.(Opwekking 615). 

- JEZUS’ STERVEN. 

- Lezing: Johannes 19 : 28 – 30. 

- Moment van stilte. 

- Boodschap: “HET IS VOLBRACHT”. 

- Lied: “U bent mijn schild”.(Psalm Project 91). 

- OVERWINNING EN VERWACHTING. 

- - Lied: “Jezus alleen”.(Opwekking 575). 

- GEBED EN ZEGEN. 

- Dankgebed. 

- Lied: “Jezus leven van ons leven”.(NLB 575 vers 1 en 6). 

- Zegen. 

- Doven van de kaars. 

 
 
 
 
 
*********************************************************************************************************************** 
                                            (alle liederen staan afgedrukt) 



AGNUS DEI|(Sela) 
Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, ontferm U over ons. 
  
Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, geef vrede overal. 
 
AAN UW TAFEL (Sela) 
U nodigt mij aan tafel,  
om dicht bij U te zijn; 
te proeven van het leven,  
dat U deelt door brood en wijn. 
U leidt mij in de stilte,  
ik volg U met ontzag: 
een plaats van rust  
waar ik U ontmoeten mag. 
 
U ziet mijn hart en leven,  
de onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen,  
die er leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten,  
verbergen kan niet meer: 
in vertrouwen  
leg ik alles voor U neer. 
 
De beker in uw handen,  
neem ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn,  
waarin de tekens staan. 
Geen woorden meer van oordeel,  
genade onverdiend, 
die aan tafel wordt geproefd  
en wordt gezien. 
 
U deelt met mij de maaltijd,  
reikt mij verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter  
dan de schuld die is voldaan. 
U toont mij uw genade,  
die werkzaam is in mij: 
door de kracht van uw genade  
ben ik vrij! 
 
OPWEKKING 615 
1 
Dank U voor het kruis Heer, 
dank U dat U stierf voor mij. 
U droeg al mijn schuld en pijn; 
nu ben ik rein; 
uw liefde wast mij schoon. 
2 
Dank U voor uw offer; 
vastgenageld aan het kruis. 
Liefdevol vergeeft U mij, 
U leeft in mij 
en omarmt mij als uw zoon. 
refrein: 
     Waardig is het Lam 
     zittend op de troon. 
     Zegevierend voor altijd 
     draagt U de hoogste kroon. 
 
 
 

 
3 
Hoog verheven Heer, 
Jezus, Zoon van God. 
De hemel gaf ons haar grootste schat. 
Waardig is het Lam, 
waardig is het Lam. 
refrein. 
 
Psalm Project 91 
Hij die op Gods bescherming wacht 
krijgt van de hoogste Heer 
een schuilplaats waar hij overnacht 
beschutting keer op keer. 
 
Ik zeg tot God: U bent mijn schild, 
mijn vesting in de nood 
Op U vertrouw ik, Heer U bent  
mijn toevlucht in de dood 
 
Ik steun op God, mijn toeverlaat, 
in angst en in mijn pijn. 
Hij waakt, waarheen mijn weg ook 
gaat, 
Hij zal mijn redding zijn. 
 
Ik zeg tot God: U bent mijn schild, 
mijn vesting in de nood 
Op U vertrouw ik, Heer U bent  
mijn toevlucht in de dood 
 
OPWEKKING 575 
Jezus alleen, ik bouw op Hem 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.  
Door stormen heen hoor ik zijn stem,  
Dwars door het duister van de nacht. 
 
Zijn woord van liefde dat mij sust  
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!  
Mijn vaste grond, mijn fundament;  
dankzij zijn liefde leef ik nu.  
 
Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid.  
Oneindig veel hield Hij van mij,  
leed om mijn ongerechtigheid.  
 
En door zijn offer werd ik vrij,  
Hij droeg mijn straf,  
Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn 
heerschappij;  
dankzij zijn sterven leef ik nu.  
 
Daar in het graf, in dood gehuld,  
leek al zijn macht tenietgedaan.  
Maar, o die dag, dat werd vervuld:  
Jezus, de Heer is opgestaan!  
 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid  
ben ik van vloek en schuld bevrijd  
Ik leef in Hem en Hij in mij;  
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.  
 

 

 

 
Geen levensangst, geen stervensnood;  
dat is de kracht, waar ik in sta.  
Van eerste stap tot aan de dood  
leidt Hij de weg waarop ik ga.  
 
Geen duivels plan of aards bestaan  
kan mij ooit roven uit zijn hand.  
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;  
in die verwachting houd ik stand.  
In Hem alleen, in Hem alleen!  

NLB 575 
1.   Jezus, leven van ons leven, 
 Jezus, dood van onze dood, 
 Gij hebt U voor ons gegeven, 
 Gij neemt op U angst en nood, 
 Gij moet sterven aan uw lijden 
 om ons leven te bevrijden. 
 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 
 
 


