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LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom & mededelingen
Zingen: Opwekking 623: Laat het huis gevuld zijn
- Stil Gebed, Onze hulp en groet
- Kindermoment
Zingen – Kinderlied: Jezus is de goede Herder
LUISTEREN NAAR GOD
- Woorden voor Onderweg: Psalm 32
Zingen: Opwekking 580: Ik ben zo dankbaar
- Gebed om leiding van de Heilige Geest
- Bijbellezing: 1 Johannes 1: 1- 2: 2
Verkondiging met als thema: ‘’GELOVEN: RELIGIE OF RELATIE?’’
Zingen: Psalm Project 86: Leer mij naar Uw wil te handelen
DANK, GEBED EN UITZENDING
- Dankgebed en voorbede + Onze Vader
- Collectemogelijkheden:
1e collecte: Masibambisane
2e collecte: Kerk
3e collecte: Eigen Jeugdwerk
Zingen: Opwekking 770: Ik zal er zijn
-

Uitzending en Zegen

Overmaken:
NL 02 ABNA 048 3200 689
Omschrijving:
Collecte 15 augustus 2021
Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

Of scan onderstaande QRcode:

OPWEKKING 623
Laat het huis gevuld zijn met
wierrook van aanbidding
Laat het huis gevuld zijn met de
wolk van Mijn Geest
Laat het huis gevuld zijn met
het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met
Mijn Geur

en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.

Refrein:
Want ik wil komen met Mijn
Geest
En doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel
waar Ik woon
Laat Mijn leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Laat het levend water stromen
door je heen

OPWEKKING 580
Jezus, Hij kwam om ons leven
te geven,
daarom verliet Hij zijn vaderlijk
huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige
leven door te sterven aan het
kruis.

Laat het huis bekleed zijn met
kleden van fijn linnen
Laat het huis bekleed zijn met
gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn door
het bloed van Uw zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en
schoon
Refrein
Heer wij roepen tot U
Kom opnieuw met Uw vuur
Wij verlangen naar echtheid
Bewerk het diep in ons hart
Heer wees welkom met Uw
geest
En doorwaai nu heel het huis
Kom het maken tot een tempel
waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn Maak
ons heilig, puur en rein
Laat het levend water stromen
door ons heen 2x
JEZUS IS DE GOEDE
HERDER
Jezus is de goede herder,
Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.
Als je ‘s avonds niet kunt
slapen,
als je bang in ‘t donker bent,
denk dan eens al die schapen
die de Heer bij name kent.
Jezus is de goede herder,
Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.
En wanneer je soms alleen
bent

Jezus is de goede herder,
Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder,
Brengt mij veilig naar de stal
Brengt mij veilig naar de stal

Ik zie nu zijn tranen en zie nu
zijn wonden.
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf
voor mij.
Dat bloed wast mij schoon en
bevrijdt van zonde,
prijs de Heer, nu ben ik vrij.
Ik ben zo dankbaar Heer
voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
uw heil’ge naam.
En Heer, ik houd van U,
want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op
en maakt mij vrij
Uit liefde droeg Jezus de straf
van mijn zonden.
Hij droeg die straf zelfs tot diep
in de dood.
Nu houdt de dood mij niet
langer gebonden,
ook al was mijn zonde groot.
Want Hij is niet lang in het graf
gebleven.
De dood kon onmoog'lijk Gods
liefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning en
Heer van het leven.
Heel de schepping roept zijn
naam.
Ik ben zo dankbaar Heer
voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
uw heil’ge naam.
En Heer, ik houd van U,
want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op en maakt
mij vrij 2x
PSALM PROJECT 86
Leer mij naar uw wil te hand’len
Laat mij in Uw waarheid
wand’len
Voeg mijn hele hart te saam

Tot de vrees van Uwe naam
Heer, mijn God, ik zal U loven
‘k hef mijn hele hart naar boven
Ja, Uw naam en majesteit
Loof ik tot in eeuwigheid
U bent groot en zo verheven
U doet wond’ren in ons leven
U bent God, ja, U alleen
Vol van goedheid om ons heen
Heer, U hebt mij aangenomen
Mij weer in het licht doen
komen
Uit de diepten van de dood
Heer, uw goedheid is zeer
groot
Ja, Uw naam en majesteit
Loof ik tot in eeuwigheid
OPWEKKING 770
Hoe wonderlijk mooi is uw
eeuwige Naam. Verborgen
aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een
kostbaar geheim. Uw naam is
‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als
teken van trouw, staat boven
mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook
van verdriet, ben ik bij U veilig,
U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja
eindeloos goed. Als ik eens
moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U
noemt zelfs mijn naam. U blijft
bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw
eeuwige naam. Onnoembaar
aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend,
ontroerend dichtbij: uw naam is
‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’
O Naam aller namen, aan U
alle eer. Niets kan mij ooit
scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven,
geen moeite of pijn. Ik zal
eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw
eeuwige naam. Onnoembaar
aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend,
ontroerend dichtbij: uw naam is
‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’, uw
naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er
zijn’.

