
 

Kerkdienst: 9:30 uur      *donderdag 26 mei 2022*             te Scherpenzeel 
 
        Predikant: Bert van de Bovekamp 
                                                  Combo o.l.v. Gydo van de Lagemaat 
     
www.cgk-scherpenzeel.nl 
********************************************************************************************************************************* 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                                                                       

- Welkom & mededelingen 
 

Zingen: Sela – Heer we kijken omhoog (Hemelvaart) 
 

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

 
Kinderlied:  Elly en Rikkert – Vertel het aan de mensen 
 

- Kinderen gaan naar Bijbeluur 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor onderweg 
 

Zingen:  Opwekking 181 - Majesteit 
 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Handelingen 1: 4-14,  Romeinen 8: 31-39  

 
Zingen: Opwekking 689 – Spreek, o Heer 
 

- Verkondiging met als thema: Jezus’ werk vandaag 
 

Zingen: Opwekking 546 – Nabij Gods hoog verheven troon 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Near East Ministries 

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 
Zingen: Opwekking 818 – Op die dag 
 

- Uitzending en Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 26 mei 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sela – Heer we kijken omhoog 
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. (2x) 
 
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. 
 
Kinderlied 
Vertel het aan de mensen 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Wie vrede geeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Dat Jezus leeft 
Vertel het aan de mensen 
 
Want iedereen moet weten 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
Wie vrede geeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
Dat Jezus leeft 
Iedereen moet weten 
 
Vertel het aan de mensen 
 
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. 
 
Opwekking 689 
Spreek, o Heer,  
door uw heilig woord,  
dat ons hart U hoort  
en verzadigd wordt.  
Zaai uw woord,  
plant het diep in ons,  
en verander ons  
naar uw evenbeeld,  
zodat Christus licht 
in ons zichtbaar is,  

onze daden maakt tot getuigenis.  
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,  
wat uw hand begon  
tot uw heerlijkheid.  
 
Leer ons Heer, uw volmaakte weg,  
echte need'righeid  
en gehoorzaamheid.  
Toets ons hart en ons denken nu,  
in het heilig vuur van uw zuiverheid.  
In geloof zien wij dan uw majesteit,  
en uw liefde leidt  
ons tot heerlijkheid.  
Woord van hoop,  
dat ons leven deed,  
overwinning geeft over ongeloof.  
 
Spreek, o Heer,  
maak ons denken nieuw,  
laat de diepten zien 
van uw plan met ons.  
Woord dat klonk voor de tijd begon,  
onze vaste grond tot in eeuwigheid.  
Uw genade geeft ons de zekerheid:  
al wat U belooft,  
wordt eens werk'lijkheid.  
Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk,  
en uw scheppingswerk  
tot uw heerlijkheid.  
 
Uw genade geeft ons de zekerheid:  
al wat U belooft,  
wordt eens werk'lijkheid.  
Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk  
en uw scheppingswerk  
tot uw heerlijkheid.  
Spreek, o Heer, en voltooi in ons  
wat uw hand begon tot uw 
heerlijkheid. 
 
Opwekking 546 
Nabij Gods hoog verheven troon 
is iemand die steeds voor mij pleit; 
Hij is volmaakt, Gods eigen zoon 
en Priester tot in eeuwigheid. 
Mijn naam, geschreven  
in zijn hand, 
bewaart Hij eeuwig in zijn hart,  
ik weet 
geen aanklacht houdt meer stand, 
wanneer mijn redder pleit voor mij, 
wanneer mijn redder pleit voor mij. 
 
Al klaagt de satan mij steeds aan, 
terwijl hij wijst op al mijn schuld, 
ik kijk omhoog en zie Hem staan 
die alles voor mij heeft vervuld. 
Omdat Hij al mijn zonden droeg 
en door zijn bloed ben ik nu vrij, 
want Jezus' offer was genoeg 
voor Gods vergeving ook voor mij, 
voor Gods vergeving ook voor mij. 
 
Ja, Hij is mijn gerechtigheid, 
want zie, het Lam is opgestaan! 
Hij troont als Heer der heerlijkheid, 
wiens liefde eeuwig zal bestaan. 
Ik leef in Hem en Hij in mij 
zo één met Hem sterf ik niet meer; 
eens zal ik zitten aan zijn zij, 
mijn Jezus, Redder en mijn Heer, 
mijn Jezus, Redder en mijn Heer. 
 
Opwekking 818 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, 
Jezus 

Eenmaal heelt U iedere wond 
Heel de oude wereld verdwijnt 
De pijn voorbij 
 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, 
Jezus 
Eenmaal zal het duidelijk zijn 
Alle zorg en wanhoop verdwijnt 
De angst voorbij 
 
(refrein) 
Op die dag, in de hemel 
Wat een dag,  
wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 
 
Eenmaal,oog in oog met de Heer 
Jezus 
Kan genade heerlijker zijn 
En U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 
 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, 
Jezus 
Eenmaal is het vechten voorbij 
Dan zien we Uw macht  
en Uw pracht 
Op die dag 
(refrein 2x) 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer 
Jezus 
Kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw 
Ja, U maakt ons anders en nieuw 
U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 
(refrein) 


