Kerkdienst: 9:30 uur

*zondag 17 april 2022*

te Scherpenzeel

Predikant: ds. Bert van de Bovekamp
Combo o.l.v.: Gydo van de Lagemaat
www.cgk-scherpenzeel.nl

*********************************************************************************************************************************

Paasviering op Paasmorgen 2022
-

Proclamatie

Zingen: Opwekking 832 – Jezus Overwinnaar
-

De Paaskaars wordt aangestoken

Zingen: Sela – Opgestaan
-

Stil gebed, Onze hulp & Groet

De kinderen zingen met ons: Elly & Rikkert – Zeg het voort
-

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

De kinderen zingen met ons: Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha
-

Cora van Bennekom verteld

De kinderen zingen met ons: Projectlied - Ga je met ons mee naar de overkant?
-

Hilde Legemaat leest met ons: Lucas 23:50 – 24:12 (BGT)

Zingen: OTH 88 – Daar juicht een toon daar klinkt een stem
-

Ds. Bert spreekt over het thema: ‘Einde doodlopende weg’

Zingen: Opwekking 764 – Zegekroon
-

Annie Bos deelt met ons een gedicht

Zingen: Marcel en Lydia Zimmer – Jezus ik wil U bedanken
-

Gebed en voorbede
Collectemogelijkheden: 1e collecte: Diaconaal landelijke kassen
2e collecte: Kerk
3e collecte: Eigen Jeugdwerk

Zingen: Opwekking 354 – Glorie aan God (tekst zie beamer)
-

Uitzending en Zegen

Overmaken:
NL 02 ABNA 048
3200 689
Omschrijving:
Collecte 17 april 2022
Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

Of scan de QR-code:

Opwekking 832
Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilt
Door de klank van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus
U bent de held die voor ons strijdt
U baant de wegvan overwinnning
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt
neer
Naam boven alle namen, hoogste Heer
(refrein)
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar
De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht?
Waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel
Weten wie er regeert
Naam boven alle namen, Hoogste Heer
(refrein 2x)
Naam boven alle namen (11x)
(refrein2x)
Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar
U bent Jezus Overwinnaar
U bent Jezus Overwinnaar
Sela - Opgestaan
Toen Hij alles had volbracht
stierf Gods Zoon; de dag werd nacht.
De onschuldige droeg schuld.
Onze hoop in dood gehuld.
Maar de dood hield hem niet vast;
Hij kwam levend uit het graf.
Christus heeft het laatste woord;
het wordt overal gehoord:
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
De dood is dood, een nieuwe dag breekt
aan.
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
Hij leeft, mijn Jezus leeft.
Halleluja, Hij verrees,
die de macht van zonde breekt.
Zeg het voort: de liefde wint!
Heel de kerk van Christus zingt:
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
De dood is dood, een nieuwe dag breekt
aan.
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
Hij leeft, mijn Jezus leeft.
Door zijn leven, leven wij.
Er is hoop, de weg is vrij.
Niets staat tussen God en ons,
omdat Jezus overwon!
Zeg het voort
Omdat de Heer verrezen is
Zingen wij in koor
Heel de wereld door
Omdat de Heer verrezen is
Zingen wij in koor
Tot de wereld hoort
Dat de Heer verrezen is
(refrein)
Zeg het voort (zeg het voort)
Zeg het voort (zeg het voort)

Geef het door dat de Heer verrezen is
Zeg het hier (zeg het hier)
Zeg het daar (zeg het daar)
Want het woord is waar
Omdat de Heer verheerlijkt is
Zingen wij in koor
Heel de wereld door
Omdat dat de Heer verheerlijkt is
Zingen wij in koor
Tot de wereld hoort
Dat de Heer verheerlijkt is
(refrein)
Omdat de Geest gekomen is
Zingen wij in koor
Heel de wereld door
Omdat de Geest gekomen is
Zingen wij in koor
Tot de wereld hoort
Dat de Geest gekomen is
(refrein)
Als ik mijn ogen sluit
Als ik m'n ogen sluit
en denk aan Golgotha,
dan lijkt het net of ik
daar op die heuvel sta.
Ik zie het houten kruis,
zie wat de mensen doen,
dat Jezus sterven moet,
want dat gebeurde toen.
Ik hoor opnieuw zijn stem,
die roept: ‘Het is volbracht.’
En daarna wordt het stil,
't is donker als de nacht.
Toen stierf Hij aan het kruis,
toen was de pijn voorbij.
O, ik weet meer dan ooit
dat Hij dit deed voor mij.

OTH 88
Daar juicht een toon, daar klinkt een
stem
die galmt door gans' Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan
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
Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan
een leven door Zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheid
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

Ik doe m'n ogen dicht
en vouw m'n handen stil.
Ik bid met heel mijn hart,
wat ik Hem zeggen wil:
‘Heer, aan dat houten kruis,
droeg U de straf voor mij,
Ik had nog nooit een Vriend
die zoveel hield van mij.’

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)

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)

Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon

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)

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)
Jezus ik wil U bedanken
Jezus, ik wil U bedanken
voor wat U voor mij hebt gedaan
omdat U voor mij bent gestorven
maar ook weer bent opgestaan
(refrein)
Jezus, ik dank U
U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U
U werd geschopt en geslagen
ze lachten en scholden U uit
en zelfs door uw vrienden verlaten
hing U voor mij aan het kruis
(refrein)
U hebt mijn zonden gedragen
en ook al mijn pijn en verdriet
dat U zoveel van mij kon houden
nee, Heer, dat begrijp ik niet

