Kerkdienst: 9.30 uur.

*zondag 4 april 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

***************************************************************************************************************
Thema:

JEZUS ONTMOETEN.

OPENING:
- Proclamatie.
-Opwekking 832.
- Aansteken van de Paaskaars.
- Lied: “Juicht want Jezus is Heer”.(Sela|)
“Hij is verheerlijkt”.[
- Stil gebed, Onze hulp en groet.
- Gebed.
KINDERBLOK
- Filmpje Bijbeluur.
- Projectlied: “Achter U aan”.(7e couplet+refrein)
- Vertelling.
- Lied: “Hij leeft”.(Elly en Rikkert).
BEVRIJDING
- Bijbellezing: Johannes 18 : 1 - 18.(Bijbel in gewone taal)
- Film interviews.(1).
- Uitleg.
- Psalm Project 68.
TOEWIJDING
- Film interviews.(2).
- Lied: “Machtig wonder”.(Sela)
- Uitleg.
- Lied: Opwekking 843.
GEBEDEN EN COLLECTE
- Dankzegging en voorbede.
- Collectemogelijkheden.
1e coll. diaconie: Masibambisane
2e coll. kerk.
3e coll. eigen jeugdwerk.

Overmaken
NL 02 ABNA 048 3200 689
Omschrijving:
Collecte 4 april 2021

iDeal (Tikkie)
cgkdeopenhof.nl/geven

UITZICHT
- Film interviews.(3).
- Opwekking 820.
- Zegen.
- Opwekking 213

**********************************************************************************************************************
(Alle liederen staan afgedrukt aan de voor- en achterzijde)

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
U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar
De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht, waar is je prikkel
gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer
Naam boven alle namen(3X)
JUICHT / HIJ IS VERHEERLIJKT (Sela)
Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,
die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft;
Jezus de Koning,
die mensen het leven weer geeft.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog,
'k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.
Hij is mijn God,
zijn waarheid houdt eeuwig stand.
hemel en aard'
verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.
ACHTER U AAN (kinderlied)
7
Het graf is leeg. Maria zoekt, waar is Hij toch, de
Heer?
Heeft iemand Jezus weggehaald? De steen ligt er
niet meer.
Ze snapt het niet. Hoe kan dit nou? Waar is Hij
heen gebracht?
En dan ineens gebeurt er iets wat niemand had
verwacht:
Maria hoort haar naam, ze draait zich om en kijkt
Hem aan. Hij is niet dood, Hij leeft weer, ja, de
Heer is opgestaan.
Refrein:
Uw weg liep dood, ik was U kwijt,
maar God zij dank, U bent er weer.
U gaat me voor, ik volg het spoor
achter U aan, mijn Heer.
HIJ LEEFT (E&R)
Maria kwam bij het graf
En huilde om haar heer
De grote steen was weggerold
En Jezus was er niet meer
Maar een engel zei plotseling
Weet je niet meer
Wat Hij gesproken heeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
De discipelen waren zo moe
Ze treurden om de Heer
Waar moesten ze nu nog naar toe
Hun meester was er niet meer
Maar Maria riep plotseling

Hij heeft gedaan
Wat Hij gesproken heeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft.(2X)
PSALM PROJECT 68
Loof God de Heer met diep ontzag
Hij overlaadt ons dag aan dag
met al zijn gunstbewijzen
met al zijn gunstbewijzen
Die God is onze zaligheid
Wie zou die hoogste majesteit
dan niet met eerbied prijzen
dan niet met eerbied prijzen
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons eeuwig zalig leven
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad’ren van de dood
volkomen uitkomst geven.(2X)
MACHTIG WONDER (Sela)
Wat een machtig wonder:
de Man van God gezonden,
heeft het kwaad verslonden,
want Hij leeft, is opgestaan!
Wie had durven dromen,
hoe God zijn macht zou tonen?
De macht van dood en zonde
is ineens tenietgedaan!
Laten wij God loven,
de hemel giet van boven,
kracht op wie geloven:
overweldigend en groot!
Kracht om te getuigen,
te dienen en te buigen,
te delen in zijn lijden,
met een ieder die gelooft!
Wat een machtig wonder boven wonder; U
regeert!
Uw macht is zo bijzonder, die triomfeert!
Open ons hart,
vul ons met kracht,
om als kind van U te leren leven
om elke dag meer
in de kracht van de Heer te staan.
Nu breekt het nieuwe leven aan,
omdat de Heer is opgestaan,
die alle macht in handen heeft:
omdat Hij leeft!
Nu dienen wij met diep ontzag,
de Heer die alles heeft volbracht,
die alles geeft wat ons ontbreekt:
omdat Hij leeft!
OPWEKKING 843
Diep was de kloof die mij van U scheidde.
Hoog was de bergtop - boven mijn kracht.
Ik keek vertwijfeld op naar de hemel
en sprak uw naam uit in de nacht.
Toen brak uw liefde dwars door het donker
dreef elke schaduw uit mijn hart.
Het eind is zeker: U heeft gewonnen.
Jezus, U mijn vaste hoop.
Wie kon op zoveel genade hopen?
Wie peilt uw liefde, betoond aan mij?
U daalde af, Heer, vanuit de hemel;
U droeg mijn schuld, U droeg mijn pijn.
U werd gekruisigd; ik ben vergeven.
De Koning zelf noemt mij zijn kind.
Ik ben van U, Heer, nu en voor eeuwig.
Jezus, U mijn vaste hoop.
Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.
U brengt redding, U alleen!
Jezus, U mijn vaste hoop.

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.
U brengt redding, U alleen!
Jezus, U mijn vaste hoop.
Vroeg in de morgen werd het bezegeld: )
uw dode lichaam werd opgewekt .
)
Het graf is open, de Leeuw verrezen
)
nu is de dood ook mijn eind niet meer. )2X
Jezus, U bent de hoogste Heer!
Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.
U brengt redding, U alleen!
Jezus, U mijn vaste hoop .

)
)
)
)
)2X

Jezus, U mijn vaste hoop!
Levende Heer, mijn vaste hoop!
OPWEKKING 820
Oh zo lief had God de wereld
dat Hij zijn zoon gaf
En die in Hem gelooft
Gaat niet verloren, ontvangt het leven
Dat nooit meer ophoudt

)
)
)
)
)

Hij gaf zijn zoon aan ons uit liefde
)
Om ons te redden, te redden van onszelf)
Dus kijk, de deur staat voor ons open )
God roept ons binnen
)
Het is een feest van genade
)
Het is een feest
)
God roept ons naar huis
)
Het is een feest van de Vader
)
Dus kom naar huis
)
Kom naar huis
)
Kom naar huis
) 2x
refrein:
Het is een feest van genade
Het is een feest
God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
Kom naar huis
Kom naar huis
Kom naar huis
Stop met wat je doet
God de Vader roept
Hij ziet naar je uit
Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis
Kom naar huis, kom naar huis
Kom naar huis
Refrein: 2x
Kom naar huis (3x)
OPWEKKING 213
1
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
Heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
2
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere; Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
3
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In Zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

