
 

Kerkdienst: 9:30 uur      *zondag 24 april 2022*             te Scherpenzeel 
 
        Predikant: P.R.  Barkema, Amersfoort 
                                                  Combo o.l.v. Sjaak Prins 
     
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                   

- Welkom & mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 609 – U bent Heilig 
 

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

 
Kinderlied: Achterachterachterachterkleinkind    

- Kinderen gaan naar Bijbeluur 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor onderweg 
 

Zingen: Psalm Project 119 – Met al mijn kracht 
 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Johannes 20 vers 1-10, 24-31 

 
Zingen:  Opwekking 559 – Schijn met Uw licht in mijn hart Heer 
 

- Verkondiging met als thema: Ongelovige Thomas? 
 

Zingen: Opwekking 614 – Uw genade is mij genoeg  
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden:  

1e collecte: Jeugd met een Opdracht: Bijbelschool Amsterdam 
            2e collecte: Kerk, 3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 
Zingen: Opwekking 44 – Geprezen zij de Heer 
 

- Uitzending en Zegen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 24 april 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opwekking 609 
U bent Heilig, U bent Heilig 
U bent Machtig, U bent Machtig 
U bent Waardig, U bent Waardig 
Eer en ontzag, Eer en ontzag 
Ik wil volgen, Ik wil volgen 
Ik wil luisteren, ik wil luisteren 
Van u houden, van u houden 
Iedere dag, iedere dag 
 
U die koning bent, en de hoogste 
heer 
U de machtigste, kwam op aarde 
neer 
Als Emanuel, god zal met ons zijn 
Als het land van god, zo volmaakt 
en rein 
U die leven geeft, mij bevrijding gaf, 
Die voor eeuwig leeft, u heeft alle 
macht. 
U mijn alfa omega eens zal ik u 
zien 
U mijn meester Messias verlosser 
en vriend 
U bent mijn vrede vorst en ik leef 
alleen voor u 
 
U bent Heilig… 
 
U die Koning bent…  
 
Achterachterachterkleinkind 
God zei: ‘Abraham, 
kijk omhoog en dan 
tel je alle sterretjes.’ 
God zei: ‘Dat lukt nooit, 
en nu wordt het mooi: 
zo veel kind’ren krijg je dus.’ 
 
Abraham, ik ben jouw 
achterachterachter  
achterachterachterachterachteracht
er 
achterkleinkind… 
 
God zei: ‘Sarai, 
kijk omlaag en zie, 
tel eens alle korreltjes.’ 
God zei: ‘Ja, je lacht, 
had je nooit gedacht: 
zo veel kind’ren krijg je dus.’ 
 
Sarai, ik ben jouw 
achterachterachter  
achterachterachterachterachteracht
er 
achterkleinkind… 
 
God zegt: ‘Iedereen, 
kijk eens om je heen, 
tel de mensen als je kan.’ 
God zegt: ‘Ken je mij? 
Dat begon ik bij 
Sarai en Abraham.’ 
 
Abraham, ik ben jouw 
achterachterachter  
achterachterachterachterachteracht
er 
achterkleinkind… 
Sarai, ik ben jouw 
achterachterachter  
Achterachterachterachterachteracht
er achterkleinkind… 
 
 

Psalm Project 119 
Gelukkig zijn die eerlijk van 
gemoed 
en zonder schijn, de wet van God 
betrachten 
die Hij op ’t spoor van Godsvrucht 
wand’len doet. 
Gelukkig die bij dagen en bij 
nachten  
uw wil gedenkt, en U als ’t hoogste 
goed  
van harte zoekt met ingespannen 
krachten.  
 
Geef leven aan mijn ziel, dan looft 
mijn mond. 
Uw trouwe hulp leidt mij in rechte 
sporen. 
Zoals een schaap heb ik gedwaald 
in ’t rond. 
 
Dat onbedacht zijn Herder heeft 
verloren. 
Heer, zoek uw knecht ook als ik uw 
wet schond, 
want ik volhard om naar uw wil te 
horen. 
 
Met heel mijn hart, met al mijn 
kracht, 
wil ik, Heer, U zoeken. 
Met heel mijn hart, met al mijn 
kracht, 
wil ik, Heer, U zoeken. (2x) 
 
Gelukkig die bij dagen en bij 
nachten 
uw wil gedenkt, 
en U als ‘t hoogste goed 
van harte zoekt met ingespannen 
krachten 
 
Opwekking 559 
Schijn met uw licht in mijn hart, 
Heer, ) 
schijn met uw licht in mijn hart, ) 2x 
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal. ) 
 
Refrein: 
Bekleed met majesteit en macht, 
stralend in de glans van uw glorie. 
Vul ons met liefde en kracht; 
wij zingen: heilig, heilig, heilig. 
 
Schijn met uw licht... (Refrein 2x) 
Heilig, heilig, heilig, (3x) 
dat ik U zien zal. ) 4x 
(3e en 4e keer tegenstem 
vrouwen:) 
Schijn met uw licht in mijn hart, 
Heer. .. 
(samen:) dat ik U zien zal, dat ik U 
zien zal. 
 
Opwekking 614 
Zie hoe Jezus daar loopt in 
Jeruzalem, 
met een kruis op zijn rug, 
en een doornenkroon. 
Hoor de menigte schreeuwt en 
roept: 
‘Kruisigt Hem!’ 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 
Zie het Lam aan het kruis 
daar op Golgotha, 

als de koning der Joden wordt hij 
veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen 
staan 
als hij roept: ‘Het is volbracht’. 
 
-Refrein- 
Ja, ik dank U voor uw genade, o 
Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij 
telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
 
In het rijk van de dood is Hij 
neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit 
gedaan. 
Maar de steen van het graf is 
nu weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
-Refrein- 
 
En nu kom ik tot U met 
vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect 
kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in 
eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. 
 
-Refrein- 
Ja, ik dank U voor uw genade, o 
Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij 
telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg, 
uw genade is mij genoeg. 
 
Opwekking 44 
Geprezen zij de Heer, 
die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren, 
vast in handen heeft. 
 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat, 
Zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld, 
op zich nam. 
 
Hij doet ons dankbaar, 
schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst, 
een heerlijk vergezicht. 
 
Hem zij de glorie….. 


