
 
Kerkdienst: 18.30 uur.                                        *zondag 11 april 2021*                                           te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. L. Buijs, Veenendaal. 

 
internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl 
*********************************************************************************************************************** 
 
  Voor de dienst: Psalm 95. 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom – Mededelingen. 

- Stil Gebed, “Onze hulp” en groet. 

- We luisteren naar: “Hard geslagen, vastgenageld”.(Sela). 

 

LUISTEREN NAAR GOD  

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Bijbellezing: Johannes 20 : 19 – 31. 

- Verkondiging met als thema: 

“MIJN HEER EN MIJN GOD!” 

- We luisteren naar: Liedboek 477 vers 1 en 2. 

 

DANK EN GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed - gebeden. 

- Collectemogelijkheden: 1e diaconie: AZC mannen.  

-                                   2e kerk. 

                           3e eigen jeugdwerk. 

- Geloofsbelijdenis. 

 - We luisteren naar: Opwekking 58. 

- Uitzending en Zegen. 

 
 
  Na de dienst: “You raised me up” 
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                                                           (Alle liederen staan afgedrukt) 
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HARD GESLAGEN (Sela) 
Hard geslagen, vastgenageld;  
zie Hem, stervend aan een kruis. 
Hij, die onze straf wil dragen,  
door zijn eigen volk verguisd.  
’t Is de lang verwachte koning,  
Davids Zoon en Davids Heer.  
Hij, het Woord van God gekomen,  
geeft de geest en spreekt niet meer.  
 
Droeg een mens ooit zoveel lijden,  
zag een ziel ooit zo’n verdriet?  
Smalend spotte elke vijand,  
angstig vluchtte elke vriend.  
Hard geslagen door belagers   
– niemand nam het op voor Hem.  
Maar het hardst van alle slagen,  
kwam Gods oordeel neer op Hem.  
 
Wie te licht denkt over zonde  
en haar diepe ernst niet ziet,  
kijk naar Hem en zie verwonderd  
wat een vonnis zij verdient.  
Christus, het volmaakte paaslam,  
droeg ons weerzinwekkend lot.  
Hij, die onze zonden wegnam,  
Hij verzoent ons weer met God.  
 
Hier vindt ons geloof een bedding,  
onze hoop een vaste grond:  
Christus, rots van onze redding,  
die verloren zondaars vond.  
Alle lof, eer en aanbidding  
voor zijn nooit volprezen naam!  
Wie zijn hoop op Jezus vestigt,  
leeft in hoop die nooit beschaamt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
GEZANG 477 
1 
Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
2 
Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja! 
 
OPWEKKING 058 
1 
Vrede zij U, vrede zij u,       ) 
gelijk Mij de Vader zond,    ) 
zend Ik ook u.                  ) 2x 
2 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij, ) 
Mijn Woord moet in u zijn,      ) 
dat maakt u vrij.                       ) 2x 
3 
Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest.) 
Hij zal u leiden,                                 ) 
weest niet bevreesd.                    ) 2x 
4 
Vrede zij u, vrede zij u,   ) 
gelijk Mij de Vader zond,) 
zend ik ook u.              ) 2x 
 
 

 
 
 
 
 
 


