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LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom & mededelingen
Zingen: Opwekking 604 Kom en laat ons prijzen
- Gebed, Onze hulp en groet
- Kindermoment
Zingen – Kinderlied: Er is iemand
LUISTEREN NAAR GOD
- Woorden voor Onderweg
Zingen: Psalm Project 32
- Gebed om leiding van de Heilige Geest
- Bijbellezing: 2 Koningen 4:1-7 en Marcus 6:39-44
Zingen: Opwekking 717 Stil mijn wees stil
- Tekst: 2 Koningen 4:1-7
- Verkondiging met als thema: ‘Wie is de God van Elisa?’
1. Hij is de grote Afwezige,
2. Maar Hij werkt stil in het verborgene,
3. En Hij geeft overvloedig.
Zingen: Opwekking 184 Wie op de Heer vertrouwen
DANK, GEBED EN UITZENDING
- Dankgebed en voorbede + Onze Vader
- Collectemogelijkheden:
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Eigen Jeugdwerk
Zingen: NLB 802 Door de wereld gaat een woord
-

Uitzending en Zegen

Overmaken:
NL 02 ABNA 048 3200 689
Omschrijving:
Collecte 7 november 2021
Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

Of scan onderstaande QRcode:

Opwekking 604
Kom en laat ons prijzen
de God van alle eeuwen,
Vader van de schepping,
Heer van zee en land.
Kom en laat ons prijzen
en juichen voor zijn grootheid,
want Hij, de grote Koning,
heeft de wereld in zijn hand.
Eer en verheerlijk Hem, )
open je hart voor zijn
aanwezigheid.)
Eer en gehoorzaam hem, )2x
want Hij, de grote Koning, )
Heeft de wereld in zijn hand. )
Kom, laat ons aanbidden,
de God van onze redding,
onze Goede Herder,
die ons leven leidt.
Kom, laat ons aanbidden,
ons buigen voor zijn grootheid,
want Hij is onze God
en wij de schapen die Hij weidt.
Eer en verheerlijk Hem,
open je hart voor zijn
aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam hem,
want Hij is onze God
en wij de schapen die Hij weidt.
Omdat wij aan Hem toebehoren,
wandelen wij in zijn licht.
Om Hem te zien, zijn stem te
horen,
komen wij voor zijn aangezicht.
Eer en verheerlijk Hem, )
open je hart voor zijn
aanwezigheid.)
Eer en gehoorzaam hem, )2x
want Hij, de grote Koning, )
Heeft de wereld in zijn hand. )
want Hij, de grote Koning,
heeft de wereld in zijn hand.
Er is Iemand
Er is iemand die vreselijk veel om
mij geeft
Dat is Jezus, dat is Jezus
Je kunt Hem niet zien, maar ik weet
dat Hij leeft
Dat is Jezus
Ik klap in mijn handen, ik dans van
plezier
Hij is niet ver weg, Hij is hier
Kom en kijk maar
Ik voel me zo rijk
Er is Iemand die vreselijk veel om
mij geeft
Dat is Jezus
(2x)
Psalm 32 (Psalm Project)
Zo liefdevol, Heer, rust op mij uw
oog.
U leidt mij uit de diepte weer
omhoog.
Mijn schuld en ontrouw hebt U
weggedaan.

Als nieuwgeboren ziet U mij nu
aan.
U zult mij voortaan door uw trouw
bewaken.
U zult mijn leven vol van vreugde
maken.
Zo zal uw weg mij wijzen waar te
gaan.
U gaat mij voor, u maakt voor mij
ruim baan.

Opwekking 184
Wie op de Heer vertrouwen,
zijn als de berg Sion die niet
wankelt,
maar voor altoos blijft.
Rondom Jeruzalem zijn bergen;
zo is de Heer rondom zijn volk
van nu aan tot in eeuwigheid,
halleluja, halleluja.

Zolang ik zweeg verdorde mijn
bestaan.
Ik was bezwaard, zo greep de
schuld mij aan.
Zwaar woog uw hand op mij, Heer,
dag en nacht.
In zelfbeklag verdween mijn
levenskracht.
Mijn ontrouw, Heer, heb ik aan U
beleden
U die vergeeft, tot u heb ik
gebeden.
Ben ik omringd door storm en
watervloed:
Op u vertrouw ik, Heer, U die mij
hoedt.

NLB 802
Door de wereld gaat een Woord en
het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis, naar
het land dat Ik u wijs".

U zult mij voortaan door uw trouw
bewaken.
U zult mijn leven vol van vreugde
maken.
Zo zal uw weg mij wijzen waar te
gaan.
U gaat mij voor, u maakt voor mij
ruim baan.
Opwekking 717
Stil mijn ziel wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van
verleiding
God U bent mijn God…..
Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd
heeft
wacht, wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht
doorbreekt
Refrein 2xGod U bent mijn God

Refrein
Here God wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw
ontheemden naar het nieuw
Jeruzalem.
Door de wereld gaat een stoet die
de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft, nu geen
burgerrecht meer heeft.
Refrein
Menigeen ging zelf op pad daar hij
thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het Woord verstaan.
Refrein
Door de wereld gaat een lied, tegen
angsten en verdriet.
Tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Refrein
Velen die de moed begaf blijven
staan of dwalen af.
Hunk'rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijpt hun hand.
Refrein
Door de wereld gaat een Woord en
het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis, naar
het land dat Ik u wijs".
Refrein

