
 
Kerkdienst: 09.30 uur.                               *zondag 11 april 2021*                                           te Scherpenzeel. 

 
Predikant: prof. dr. B.J.G. Reitsma, Ermelo. 

 
m.m.v. het combo o.l.v. Gydo van de Lagemaat. 

internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl                                                                            
*********************************************************************************************************************** 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom – Mededelingen. 

- Opwekking 359. 

- Stil Gebed, “Onze hulp” en groet. 

- Kindermoment. 

 - Kinderlied: ”Lees je Bijbel bidt elke dag”. 

 

LUISTEREN NAAR GOD  

- Woorden voor onderweg. 

 - Weerklank 167. 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Bijbellezing: Lukas 8 : 1 – 3, 24 : 1 – 12; 46 – 53. 

 - Opwekking 614. 

- Tekst: Lukas 24 : 10 

- Verkondiging. 

- Opwekking 289. 

 

GEBEDEN EN UITZENDING 

- Dankgebed en voorbede + het Onze Vader. 

- Collectemogelijkheden: 1e coll. diaconie: AZC mannen. 

-                                   2e coll. kerk. 

-                                   3e coll. eigen jeugdwerk. 

 - Opwekking 764. 

- Uitzending en Zegen. 
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OPWEKKING 359 
De hemel juicht 
tot eer van de verrezen Heer. 
En alles buigt 
voor de schoonheid van de Heer. 
 
In eeuwigheid zal Hij 
het Lam zijn op de troon. 
En daarom knielen wij 
uit eerbied voor Gods Zoon. 
 
Kom zing met mij 
tot eer van de verrezen Heer. 
Hij kocht ons vrij 
met Zijn leven en Zijn eer. 
 
In eeuwigheid zult Gij 
het Lam zijn op de troon. 
En daarom knielen wij 
uit eerbied voor Gods Zoon. 
 
LEES JE BIJBEL … 
Lees je Bijbel bidt elke dag 
bidt elke dag, bidt elke dag 
Lees je Bijbel bidt elke dag 
Als je groeien wil 
Als je groeien wil 
Als je groeien wil 
Lees je Bijbel bidt elke dag 
Als je groeien wil 
 
Read your bible pray every day 
pray every day, pray every day 
Read your bible pray every day 
if you want to grow 
if you want to grow 
if you want to grow 
Read your bible pray every day 
if you want to grow 
 
WEERKLANK 167 
1.  
Daar juicht een toon, daar klinkt een 
stem, 
die jubelt door Jeruzalem. 
een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 
2.  
Geen graf hield Davids Zoon 
omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held. 
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 
3.  
Nu jaagt de dood geen angst meer 
aan, 
want alles, alles is voldaan; 
wie in geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en duivel niet. 
4.  
Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid. 
 

 
 
OPWEKKING 614 
1 
Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 
met een kruis op zijn rug 
en een doornenkroon. 
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: 
“Kruisig Hem!” 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 
Zie het Lam aan Het kruis 
daar op Golgotha, 
als de Koning der Joden wordt Hij 
veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als Hij roept: ”Het is volbracht”. 
Refrein: 
     Ja, ik dank U voor uw genade, o 
Heer, 
     dat U het kruis voor mij droeg. 
     U bewijst uw genade aan mij telkens 
weer. 
     Uw genade is mij genoeg. 
 
In het rijk van de dood is Hij 
neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit 
gedaan. 
Maar de steen van het graf is nu 
weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
Refrein: 
 
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect 
kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in 
eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. 
Refrein: 
 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens 
weer. 
Uw genade is mij genoeg, 
uw genade is mij genoeg. 
 
OPWEKKING 289 
U hebt de overwinning behaald, 
triomfeerde over zond' en dood. 
En wij, uw kerk, 
verkondigen uw naam op aard. 
Elke macht die troont in de hel, 
beeft bij 't horen van uw  
heilige naam. 
O, de glorie van uw naam, 
de grootheid van uw naam, 
niets is gelijk aan de almacht  
van uw naam 
U bent Jezus! U bent Heer! 
U bent God! 
 
 
 
 

 
 
OPWEKKING 764  
U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds Uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn Helper en Beschermer, 
U, mijn Redder en mijn Vriend.  
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
Waar Uw grootheid wordt bezongen, 
wil ik knielen voor Uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met Uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
Refrein: 
Halleluja! Jezus overwon.  
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem,  
Die de wereld verwon. 
U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
Die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon! 
 
Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon. 
Refrein: 
Halleluja! Jezus overwon.  
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem,  
Die de wereld verwon. 
Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon 
 
 


