
  
Kerkdienst: 9.30 uur.                                *donderdag 13 mei 2021*                                               te Scherpenzeel. 

 
Predikant: ds. Bert van de Bovekamp, Scherpenzeel. 

 
Pianist: Sjaak Prins. 

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

- Welkom – Mededelingen. 

- Lied: “Heer we kijken omhoog”.(Sela). 

 - Opwekking 475. 

- Stil gebed, “Onze hulp” en groet. 

 - Psalm Project 72. 

- Kindermoment. 

- Kinderlied: “We zullen gaan…”. 

  

LUISTEREN NAAR GOD  

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

- Bijbellezing: Lucas 24 : 44 - 53. 

  - DNP 47 vers 1 en2. 

- Tekst: Johannes 16 : 28 - 33. 

- Verkondiging met als thema: 

  “JEZUS BLIJFT ONS BEMOEDIGEN!” 

 - Opwekking 806. 

 

GEBEDEN EN UITZENDING 

- Dankgebed / voorbede. 

- Collectemogelijkheden: 

-   1e coll. diaconie: Evangelische Hogeschool. 

              2e coll. kerk. 

                      3e coll. eigen jeugdwerk. 

 - Opwekking 585. 

- Uitzending en Zegen. 

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

Overmaken 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving: 
Collecte 13 mei 2021 

iDeal (Tikkie) 
cgkdeopenhof.nl/geven 



HEER, WE KIJKEN OMHOOG (SELA) 
Heer, we kijken omhoog en denken aan U. 
U was hier bij ons en waar bent U nu? 
U lijkt soms zo ver te zijn. 
  
Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht. 
U heerst overal, bij dag en bij nacht; 
van nu tot in eeuwigheid. 
  
Jezus, hoog op de troon: 
U leeft, U straalt als de zon. 
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen. 
U laat ons nooit alleen. 
  
Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar. 
U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar. 
Geen mens hoeft alleen te zijn! 
  
Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit. 
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid. 
U zult altijd bij ons zijn. 
 
OPWEKKING 475 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U die heel de schepping 
door uw hand hebt voortgebracht. 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U bent mijn Verlosser, 
mijn schuilplaats en mijn kracht. 
refrein: 
  Wij verhogen U, Heer Jezus; 
  elke knie zal buigen voor uw troon. 
  Wij verhogen U, Heer Jezus; 
  niemand is als U, nee, niemand is als U. 
 
(laatste keer): 
Nee, niemand is als U, 
nee, niemand is als U. 
 
PSALM PROJECT 72 
Zolang de zon nog steeds zal rijzen, 
de maan schijnt in de nacht, 
moet al het volk Hem eer bewijzen, 
Hem loven elk geslacht. 
 
Hij is mild zoals de regen, 
het land tot zegen is, 
vrede zal bloeien op alle wegen, 
totdat geen maan meer is. 
 
Hij is de redder van de armen, 
Hij hoort hun hulpgeschrei, 
Hij is met koninklijk erbarmen, 
hun eenzaamheid nabij. 
 
Hij helpt met hun bestaan bewogen, 
die zijn in angst verward, 
hun bloed is kostbaar in Zijn ogen, 
Hij draagt hen in Zijn hart. 
 
Kom laten wij de naam bezingen, 
van Hem die Isrel leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
Zijn roem vervult de tijd. 
 
Loof God de Heer, Hij openbaarde, 
Zijn wonderen zijn eer, 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde, 
ja amen, looft de Heer. 
 
Loof God de Heer, Hij openbaarde, 
Zijn wonderen zijn eer, 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde, 
ja amen, looft de Heer. 
 
Ja amen, looft de Heer. 
Ja amen, looft de Heer. 
 
WIJ ZULLEN GAAN 
Toen Jezus t’rug ging naar de hemel 
toen gaf Hij ons een opdracht mee 
om in de wereld te vertellen 
het Goede Nieuws aan iedereen 
want alle mensen moeten weten 

dat Hij voor hen gestorven is 
en dat ze eeuwig kunnen leven 
als ze geloven dat ook Hij hun Redder is 
  
Wij zullen gaan  
om de wereld te vertellen 
dat Jezus leeft  
en van alle mensen houdt 
wij zullen gaan  
om van Jezus te getuigen 
zo wordt door ons heen  
Gods koninkrijk gebouwd 
  
Als je dan hoort van veel ellende 
van oorlog, honger en verdriet 
denk niet: ’Nou dit is nu het einde’ 
want zover is het nu nog niet 
eerst moeten alle mensen weten 
wat Jezus voor hen heeft gedaan 
zodat ook zij nog kunnen kiezen 
om Hem te volgen en om ook zijn weg te gaan 
  
Wij zullen gaan… 
  
Als Jezus t’rug komt uit de hemel 
komt Hij met majesteit en eer 
en dan zal iedereen zich buigen 
en zeggen: ’Jezus is de Heer!’ 
en wie het nooit wilde geloven 
die heeft dan nu de grootste pech 
wie dacht: ’Ik kan mezelf wel redden’ 
die is een grote dwaas, want Jezus is de weg! 
  
Wij zullen gaan… 
 
PSALM 47 DNP 
1. 
Juich, applaudisseer 
voor de hoogste HEER. 
Volken, zing voor Hem, 
zing met hart en stem: 
vol van majesteit 
heerst Hij wereldwijd. 
God kiest onze kant: 
onze aartsvijand 
buigt nu voor ons neer; 
niemand biedt verweer. 
Krachtig geeft zijn hand 
ons een prachtig land. 
2.  
Juich, want God stijgt op; 
vreugde klimt ten top. 
Luid trompetgeschal 
schettert overal. 
Prijs de koning, zing 
vol bewondering. 
Wat een machtsvertoon: 
God zit op zijn troon. 
Heersers treden aan 
om voor Hem te staan. 
Wat een erewacht; 
God heeft alle macht! 
 
OPWEKKING 806 
Er ligt hoop in onze tranen 
Er ligt kracht in ons verdriet 
U ontmoet ons als een Vader 
En doet onze angst teniet 
U bent werkzaam als wij wachten 
U heiligt ons steeds meer 
Boven al onze gedachten 
Leert U ons vertrouwen, Heer 
 
U geeft ons hoop en voorspoed 
U vergeet uw mensen niet 
U bent er in het vuur en in de vloed 
Uw trouw is voor eeuwig 
Uw liefde houdt stand 
U bent soeverein, o God 
 
 
 
 
 

Onvoorstelbaar is uw wijsheid. 
Wie begrijpt uw wegen, Heer? 
U troont hoger dan de hemel 
En toch knielt U bij ons neer 
Diep bewogen met wie pijn lijdt 
En door niemand wordt gehoord 
U omringt en ondersteunt mij 
Mijn vreugde vind ik in uw Woord 
 
U geeft ons hoop en voorspoed 
U vergeet uw mensen niet 
U bent er in het vuur en in de vloed 
Uw trouw is voor eeuwig 
Uw liefde houdt stand 
U bent soeverein, o God 
 
Ook wanneer de vijand ons beschadigt 
U keert het voor ons om 
U geeft ons reden om U te eren 
Ook al voert de weg door diepe dalen 
Uw trouw blijft steeds bij ons 
U geeft ons reden om U te eren 
 
Ook wanneer de vijand ons beschadigt 
U keert het voor ons om 
U geeft ons reden om U te eren 
Ook al voert de weg door diepe dalen 
Uw trouw blijft steeds bij ons 
U geeft ons reden om U te eren 
 
U geeft ons hoop en voorspoed 
U vergeet uw mensen niet 
U bent er in het vuur en in de vloed 
Uw trouw is voor eeuwig 
Uw liefde houdt stand 
U bent soeverein, o God 
 
Uw trouw is voor eeuwig. 
Uw liefde houdt stand. 
U bent soeverein, o God. 
 
OPWEKKING 585 
1 
Er is een dag, 
waar al wat leeft al lang op wacht, 
een dag van blijdschap, 
als heel de schepping wordt bevrijd. 
En op die dag, 
dan komt de Heer en haalt zijn bruid, 
die rein en stralend 
opgaat in zijn heerlijkheid. 
refrein: 
 Spoedig zullen wij Hem zien 
 en voor altijd op Hem lijken 
 en Jezus kennen 
 zoals Hij is, amen! 
 Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
 want wij zullen met Hem leven 
 in zijn nabijheid, voor altijd. 
 Amen, amen! 
2 
Er klinkt geschal, 
wanneer de graven opengaan 
en doden opstaan, 
voor eeuwig levend door zijn kracht. 
Hun aardse tent 
wordt nu bekleed met heerlijkheid, 
de dood verzwolgen, 
overwonnen voor altijd. 
refrein: 
3 
Dus kijk omhoog 
en zie wat nog verborgen is, 
maar wat beloofd is, 
dat blijft in alle eeuwigheid. 
En als je lijdt, 
weet dat het maar voor even is. 
Als Jezus terugkomt, 
deel je in zijn heerlijkheid. 
refrein: 
 


