
 
Kerkdienst: 18.30 uur.                               *zondag 18 april 2021*                                           te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. D.G.F. de Bree, Utrecht. 

internetadres:www.cgk-scherpenzeel.nl 
*********************************************************************************************************************** 
 voor  de dienst: Psalm 108. 

 

LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom – Mededelingen. 

- Stil Gebed, “Onze hulp” en groet. 

 - We luisteren naar Psalm 149 vers 1, 2 en 3. 

 

LUISTEREN NAAR GOD  

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Bijbellezing: Efeze 1 : 18 – 21  2 : 1, 4 – 7, 5 : 14b. 

- Tekst: Efeze 5 : 14b. 

- Verkondiging met als thema: 

“WORD WAKKER!”. 

 - We luisteren naar: “God van leven”(Sela). 

 

DANK EN GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed - gebeden. 

- Collectemogelijkheden: 1e coll. diaconie: Uganda. 

-                                   2e coll. kerk. 

-                                   3e coll. eigen jeugdwerk. 

- Geloofsbelijdenis.(staande). 

 - We luisteren naar: Opwekking 764. 

- Uitzending en Zegen. 

 

 

 na  de dienst: “Kroont met gouden kroon”. 

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

Overmaken 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving: 
Collecte 18 april 2021 
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~PSALM 149        
1. 
Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
2. 
Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaad'ren. 
De heil’ge reien naad'ren. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in 's Heren heiligdom. 
3. 
De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 
	
GOD VAN LEVEN 

(Sela) 
Wat is mijn diepste hoop en troost? 
Dat U mij redt, zelfs van de dood. 
Of ik nu leef of sterf, ik ben 
Uw eigendom, door U gekend. 
 
Wat stof is zal tot stof vergaan, 
maar met U mag ik verder gaan. 
In leven, sterven en altijd 
ben ik in Uw aanwezigheid. 
 
God van leven, eeuwig leven, 
in de nood bent U nabij. 
Jezus, leven van mijn leven, 
mijn verlosser leeft in mij. 
 
Ik weet dat Jezus Christus leeft, 
die zelf mijn dood verslagen heeft. 
De laatste vijand is niet meer. 
Ik ben voor eeuwig van mijn Heer. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
 
OPWEKKIING 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 
	
	
	
	
 


