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LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom & mededelingen 
Zingen: NLB 868: 1, 2, 3 

- Stil Gebed, Onze hulp en groet 
Zingen: Psalm 95: 1, 3 

- Kindermoment 
Zingen – Kinderlied: Dank u wel voor de sterren en de maan 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor Onderweg 
Zingen: Opwekking 595: Licht van de wereld  

- Gebed om leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Kolossenzen 2: 1-23  

Zingen: Opwekking 826: de Heer is mijn bevrijder 
 
Verkondiging met als thema: ‘’LEEF OPGEWEKT!’’ 
 
Zingen: Opwekking 842: Moedig kom ik voor Uw troon  
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en voorbede + Onze Vader 
- Collectemogelijkheden:  1e collecte: Diaconaal deel Landelijke Kassen 

2e collecte: Kerk 
3e collecte: Eigen Jeugdwerk 

 
Zingen: Opwekking 366: Kroon Hem met gouden kroon 
  

- Uitzending en Zegen 
 

  

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving:  
Collecte 1 augustus 2021 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

NLB 868: 1, 2, 3 
Lof zij de Heer, de almachtige 
Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen 
en blij musiceren. 
Komt allen saam, psalmzingt 
de heilige naam, 
ooft al wat ademt de Here. 
 
Lof zij de Heer, Hij omringt met 
zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op 
adelaarsvleug'len geheven. 
Hij die u leidt, zodat uw hart 
zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
Lof zij de Heer die uw lichaam 
zo schoon heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en 
gezondheid gegeven. 
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u 
verhief,  
ja, Hij beschikt u ten leven. 
 
PSALM 95: 1, 3 
Steekt nu voor God de 
loftrompet, 
Hem die ons in de vrijheid zet. 
Komt voor zijn aanschijn met 
verblijden. 
Brengt Hem de dank van al wat 
leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest 
heeft. 
Viert Hem, de koning der 
getijden. 
 
Komt, werpen wij ons voor den 
Heer 
die ons gemaakt heeft biddend 
neer, 
wij, die het volk zijn van zijn 
weide. 
Want onze God, Hij gaat ons 
voor, 
Hij trekt met ons de diepte 
door. 
Zijn hand zal ons als schapen 
leiden. 
 
DANK U WEL VOOR DE 
STERREN EN DE MAAN 
Dank U wel voor de sterren en 
de maan 
dank U wel voor het groeien 
van het graan 
dank U wel voor de dieren in de 
wei 
dank U wel dat U steeds weer 
zorgt voor mij 
 
Dank U wel voor de bloemen in 
het gras  
dank U wel voor de vissen in de 
plas  

dank U wel voor de bossen en 
de hei 
dank U wel dat U steeds weer 
zorgt voor mij 
Dank U wel voor de wolken en 
de wind  
dank U wel voor elk mens, voor 
ieder kind 
dank U wel want U bent zo heel 
dichtbij 
dank U wel dat U steeds weer 
zorgt voor mij 
 
OPWEKKING 595 
Licht van de wereld  
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt dat ik U wil 
kennen, Heer. 
Bij U wil zijn, elk moment 
Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen  
U wil ik aanbidden. 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig. 
U bent zo geweldig goed voor 
mij 
 
Hemelse Heer, U die hoog en 
verheven bent 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de 
wereld gekomen. 
Legde Uw heerlijkheid af. 
Refrein  
En nooit besef ik hoe U leed  
de pijn die al mijn zonden deed. 
En nooit besef ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed. 
2x, Refrein 
 
OPWEKKING 826 
God keek genadig naar mij om 
Hij greep mij vast voor ik 
verdronk 
En zette mij weer op vaste 
grond 
De Heer is mijn bevrijder 
 
Ik weet hoe lang de nacht ook 
duurt 
God helpt mij over elke muur 
Ik zie al licht aan de horizon 
De Heer is mijn bevrijder 
 
Is er iemand als onze God 
Die ons liefheeft en ons verlost 
Hij heeft betaald voor ons 
allemaal 
De Heer is mijn bevrijder 
 
Op Hem alleen rust mijn geloof 
Hij brengt tot bloei wat Hij 
belooft 
De winter wijkt en de lente komt 
De Heer is mijn bevrijder 

 
Ook als het wachten moeilijk is 
Ook als ik treur om wie ik mis 
Zijn liefde draagt mij door alles 
heen 
De Heer is mijn bevrijder 
 
Is er iemand als onze God 
Die ons liefheeft en ons verlost 
Hij heeft betaald voor ons 
allemaal 
De Heer is mijn bevrijder 
 
Hij draagt mij tot mijn de laatste 
dag 
Laat mij niet achter in het graf 
Hij wekt mij op en roept mij 
naar huis 
De Heer is mijn bevrijder 
 
Is er iemand als onze God 
Die ons liefheeft en ons verlost 
Hij heeft betaald voor ons 
allemaal 
De Heer is mijn bevrijder 
 
Alle eer aan God de Vader 
Alle eer aan God de Zoon 
Alle eer aan God de trooster 
De Heer is mijn bevrijder 
 
Alle eer aan God de Vader 
Alle eer aan God de Zoon 
Alle eer aan God de trooster 
 
OPW 842  
Tekst niet beschikbaar 
 
OPWEKKING 366 
Kroon Hem met gouden kroon 
het Lam op zijne troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak! mijn ziel en zing  
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all' eeuwigheen 
die 't heil voor u verwierf.  
 
Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen 't gans 
heelal wat Hij voor 't mensdom 
deed. De eng'len om Gods 
troon, 
all' overheid en macht, 
zij buigen dienend zich terneer 
voor zulke wond're pracht.  
 
Kroon Hem, de Vredevorst! 
Wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot 
zee. 't Klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d'aarde weer een 
paradijs. Kom, Here Jezus, 
kom!  



 

 


