
 

Kerkdienst: 9:30 uur      *zondag 3 april 2022*             te Scherpenzeel 
 
    Predikant: prof. dr. B.J.G. Reitsma, Ermelo  
                                          Combo o.l.v.: Sjaak Prins  
     
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING                              5e Zondag in de 40-Dagentijd                                         

- Welkom & mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 853 – Zing Zijn lied opnieuw 
 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
- Moment met de kinderen 

 
Kinderlied: Projectlied - Ga je met ons mee? (volledige versie)  
 

- Kinderen gaan naar Bijbeluur 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor onderweg:  
 

Zingen:  Psalm Project 91 – U bent mijn schild 
 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Romeinen 8: 1-4, 14-23, 31-39  
- Tekst: Romeinen 8 vers 17  

 
Zingen:  Psalm Project 130 – Red mij Heer 
 

- Verkondiging met als thema: Standhouden in lijden! 
 

Zingen: Opwekking 124 – Ik bouw op U 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Voedselbank Amersfoort 

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 
Zingen: Opwekking 764 – Zegekroon  
 

- Uitzending en Zegen 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 3 april 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 



 

Opwekking 853 
Zijn genade een wonder, zijn glorie 
zo groot. 
De kracht van zijn redding 
trok mij weg van de dood. 
Deze hoop is een houvast 
en zijn troon houdt eeuwig stand. 
Die hoop wordt nooit beschaamd. 
 
Refrein: 
O mijn ziel, zing tot de God van de 
eeuwen, 
zing tot de Heer van de schepping, 
zing zijn lied opnieuw. 
O mijn ziel, zing nu je lied naar de 
hemel, 
juich als het engelenleger, 
zing zijn lied opnieuw. 
 
Jezus redde mijn leven, en 
veranderde mij. 
Overwonnen door liefde 
ben ik nu van zonden vrij. 
Al mijn schuld is vergeven 
en ik leef nu door zijn naam. 
Mijn hoop wordt nooit beschaamd. 
(Refrein) 
 
Bridge 2x: 
Bedenk opnieuw dat God ons nooit 
alleen, 
nooit alleen laat. 
Bedenk opnieuw: zijn naam baant 
ons de weg, 
Hij baant de weg. 
Van het kruis naar het graf, 
Hij stond op en Hij regeert. 
Prijs de Heer en zing zijn lied 
opnieuw. 
(Refrein 2x) 
 
Zing zijn lied opnieuw. (4x) 
 
Projectlied Pasen 
Ga je met ons mee naar de 
overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde 
land? 
God is het die ons toen bevrijdde, 
ons door zee en zand zal leiden. 
God gaat in een wolk vooraan 
naar het land van Kanaän. 
Hey, kom je mee? (x4) 
 
Ga je met ons mee naar de 
overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde 
land? 
Weet je nog wel van deze zegen 
de bevrijding die wij kregen. 
Zorg dat je dit niet vergeet 
als je van het paasmaal eet. 
Hey, kom je mee? (x4) 
 
Ga je met ons mee naar de 
overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde 
land? 
Jij mag best vragen, jij mag weten: 
Waarom wordt er brood gegeten, 
waarom drinken wij de wijn? 
Waarom is dit feest zo fijn? 
Hey, kom je mee? (x4) 
 
Ga je met ons mee naar de 
overkant? 

Ga je met ons mee naar 't beloofde 
land? 
Vier nu het paasfeest als een 
wonder 
Want wij kunnen niet meer zonder. 
God heeft ons bevrijd voorgoed 
Dat geeft elke dag weer moed. 
Hey, kom je mee? (x8) 
 
Psalm Project 91 
Hij die op God’s bescherming 
wacht. 
krijgt van de hoogste koning 
een schuilplaats waar hij overnacht 
beschutting in zijn woning 
 
Hij die op God’s bescherming 
wacht 
krijgt van de hoogste Heer 
een schuilplaats waar hij overnacht 
beschutting keer op keer 
 
Ik zeg tot God U bent mijn schild 
mijn vesting in de nood 
Op U vertrouw ik Heer 
U bent mijn toevlucht in de dood 
 
Ik steun op God mijn toeverlaat 
in angst en in mijn pijn 
Hij waakt waarheen mijn weg ook 
gaat 
Hij zal mijn redding zijn 
 
Ik zeg tot God U bent mijn schild 
mijn vesting in de nood 
Op U vertrouw ik Heer 
U bent mijn toevlucht in de dood 
 
Psalm Project 130  
Uit diepten van ellende  
Roep ik met mond en hart 
Tot U die heil kunt zenden  
O Heer aanschouw mijn smart 
Heer luister naar mijn smeken  
Mijn klachten mijn gebed 
Zie mij en mijn gebreken 
Red mij, o Here red 
 
(refrein) 
Hoor mij, vergeef mij 
Red mij Heer, o Here red 
Hoor mij, verlos mij 
Red mij Heer op mijn gebed 
 
Ik blijf de Heer verwachten  
Op God de Heer die hoort 
Ik hoop in al mijn klachten 
Op Zijn verlossend woord 
Mijn ziel vol angst en zorgen 
Wacht sterker op de Heer 
Dan wachters op de morgen 
De morgen ach wanneer 
(refrein 2x) 
 
Opwekking 124 
Ik bouw op U 
mijn schild en mijn verlosser 
niet eenzaam ga ik op de vijand 
aan 
(sterk in uw kracht gerust in uw 
bescherming 
ik bouw op U en ga in uwe naam -
2x- 
 
Gelovend ga ik eigen zwakheid 
voelen 

en telkens meer moet ik uw kracht 
verstaan 
(toch rijst in mij een lied van 
overwinning 
ik bouw op U en ga in uwe naam -
2x- 
 
Ik bouw op u 
mijn schild en mijn verlosser 
Gij voert de strijd, de huld’ is u 
gewijd 
(In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend 
ingaan 
in rust met u die mij hebt 
voortgeleid. -2x- 
 
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 overwon 
 
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 
(refrein) 
 
Elke muur wordt neergehaald 
Ieder bolwerk afgebroken 
U draagt de zegekroon 
U overwon, U overwon! (4x) 
 
Aan het kruis leek U verslagen 
Maar U hebt de dood onttroond 
Zelfs het graf kon U niet houden 
Want U draagt de zegekroon 
U draagt de zegekroon 
Halleluja! 
(Refrein)  
 


