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

LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom & mededelingen
Zingen: Opwekking 475: Majesteit, Koning in eeuwigheid
- Stil Gebed
Zingen: Votum (Sela)
- Kindermoment
Zingen – Kinderlied: Als je gelooft
LUISTEREN NAAR GOD
- Woorden voor Onderweg
Zingen: Psalm Project 121
- Gebed om leiding van de Heilige Geest
Zingen: Opwekking 689: Spreek o Heer, door uw heilig Woord
-

Bijbellezing: 1 Johannes 2: 12-17

Verkondiging met als thema: ‘’ GROEIEN IN GELOOF VRAAGT OM DE GOEDE KEUZES’’
Zingen: Opwekking 501: Laat Uw vrede heersen
DANK, GEBED EN UITZENDING
- Dankgebed en voorbede + Onze Vader
- Collectemogelijkheden:
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Eigen Jeugdwerk
Zingen: Opwekking 844: Zegen
-

Uitzending en Zegen

Overmaken:
NL 02 ABNA 048 3200 689
Omschrijving:
Collecte 29 augustus 2021
Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

ALS JE GELOOFT
Als je gelooft in de Here
Jezus,
dan komt er vrede in je hart.
Als je gelooft in de Here
Jezus,
dan komt er vrede in je hart.
Vrede voor jou en iedereen
en voor de wereld om ons
heen.
Vrede voor jou en iedereen
en voor de wereld om ons
heen.

Of scan onderstaande QRcode:

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.
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.

Mijn hulp is van de Here,
die alles heeft geschapen.
Mijn hulp is van de Here,
die alles heeft geschapen.
Mijn hulp is van de Here,
die alles heeft geschapen.
Mijn hulp is van de Here,
die alles heeft geschapen,
die alles heeft geschapen,
die alles heeft geschapen.
De Heer ziet heel je leven aan,
iedere dag en nacht.
De Heer ziet heel je leven aan,
iedere dag en nacht.
Houdt Hij voor jou de wacht,
houdt Hij voor jou de wacht.

Nee, niemand is als U.
Nee, niemand is als U.

Waar komt mijn hulp vandaan,
mijn hulp is van de Heer. 5x

Als je gelooft
Als je gelooft in de Here Jezus,
dan komt er vrede in je hart.
Als je gelooft in de Here Jezus,
dan komt er vrede in je hart.

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.

Vrede voor jou en iedereen
en voor de wereld om ons
heen.
Vrede voor jou en iedereen
en voor de wereld om ons
heen.
VOTUM
Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.
Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon,
Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja, halleluja, amen!
PSALM PROJECT 121
Ik sla mijn ogen op en zie,
de hoge bergen aan.
Ik sla mijn ogen op en zie,
de hoge bergen aan.
Waar komt mijn hulp vandaan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn wank’le voeten zet Hij
vast,
als ik geen uitkomst zie.
Mijn wank’le voeten zet Hij
vast,
als ik geen uitkomst zie.
Waar komt mijn hulp vandaan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Waar komt mijn hulp vandaan,
waar komt mijn hulp vandaan?

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.
Spreek, o Heer, en voltooi in
ons
Wat uw hand begon tot uw
heerlijkheid.
OPWEKKING 501
Vader, mijn God, ik aanbid U!
Heel mijn hart is op U gericht
Neem mijn leven in Uw hand
Hoed mijn ziel en mijn verstand
En laat Uw vrede heersen in
mijn hart!
Heilige Geest, U mijn Trooster
Maak mij sterk hef mijn hoofd
omhoog!
Heer Uw waarheid maakt mij
vrij
En Uw leven groeit in mij
Oh, laat Uw vrede heersen in
mijn hart!
Heer, ik verlang zo naar meer
van U!
Vul mijn gedachten tot eer van
U!
Jezus, mijn Redder, reinigt U
mijn ziel
En stort nieuw leven uit
Door Uw geest leg Uw kracht
op mij
Uw liefde die geneest
En laat Uw vrede heersen in
mijn hart!
OPWEKKING 844
(De God van Abraham, Isaac
en Jacob
De God die eeuwig leeft en
heersen zal
Zijn licht omgeeft ons zijn hand
beschermt ons
Hij is voor ons onze God is voor
ons
Ontvang de zegen van de
Vader
Ontvang het leven dat Hij geeft
Ga in de kracht van Zijn
genade
Ga met de vrede van Zijn
Geest) 2x

