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

LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom & mededelingen
- De 3e kaars wordt aangestoken door: Lauren Amersfoort

3e ADVENT

Zingen: Opwekking 780 - Verwachten
- Stil gebed, Onze hulp en groet
- Kindermoment
Zingen – Kinderlied: Ik vindt het fijn jou te helpen
LUISTEREN NAAR GOD
- Woorden voor Onderweg
Zingen: Psalm Project 25
- Gebed om leiding van de Heilige Geest
- Bijbellezing: Deuteronomium 4: 1-10, Matteus7: 21-29; 11: 28-30
Zingen: Psalm Project 86
- Tekst: Matteus 11: 29
- Verkondiging met als thema: Leren en rust vinden bij Jezus
Zingen: Opwekking 687 Heer wijs mij U weg
DANK, GEBED EN UITZENDING
- Dankgebed en voorbede + Onze Vader
- Collectemogelijkheden:
1e collecte: Near East Ministry (NEM)
2e collecte: Kerk
3e collecte: Eigen Jeugdwerk
Overmaken:
Zingen: Opwekking 553 – Laat het feest zijn in de huizen
NL 02 ABNA 048 3200 689
Omschrijving:
- Uitzending en Zegen
Collecte 12 december 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.
Bij het aansteken van de 3e
kaars:
drie kaarsen mogen branden,
vertellen het bericht:
het donker gaat verdwijnen!
het wordt al steeds meer licht
Opwekking 780 – Verwachten:
Ik zie uit naar de Heer. )
Ik zie uit naar de Heer. )
Mijn ziel ziet uit naar Hem ) 2x
en verlangt naar zijn Woord. )
Refrein :
Wij verwachten vol verlangen de
Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd.
Op zijn heilige naam vertrouwen
wij.
Ik zie uit naar de Heer. )
Ik zie uit naar de Heer. )
Mijn ziel ziet uit naar Hem ) 2x
en verlangt naar zijn Woord. )

PSALM 25 (Psalm Project)
2
Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.
4
God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem need'rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.
Psalm 86 (Psalm Project)
Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len.
Voeg mijn hele hart tezaam
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.

(Refrein)
Mijn ziel verlangt naar de Heer. )
Mijn ziel verlangt naar de Heer, ) 2x
meer dan wachters uitzien naar de
morgen. )
Ik zie uit naar de Heer. )
Ik zie uit naar de Heer. )
Mijn ziel ziet uit naar Hem ) 2x
en verlangt naar zijn Woord. )
(Refrein 2x)
Op zijn heilige naam vertrouwen
wij.
Ik vind het fijn
Ik vind het fijn om jou te helpen
en je vriend te zijn.
Zeg me waar ik helpen kan.
Ik ben nooit te klein om een
vriend te zijn.
Dus vraag gerust of ik helpen kan.
(2 keer)
Want ik word zelf ook geholpen
door mijn beste vriend.
Jezus helpt mij elke dag.
En ik leer van Hem hoe ik een
vriend kan zijn
en dat ik jou helpen mag.

Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.
Opwekking 687
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig
mij weer aan.
Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die
eeuwig is.
Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.
Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,

de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
Opwekking 553
Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat.
Als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.
In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.
Laat Uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis.
Laat Uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.
In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.
Halleluja, Halleluja -8xIn de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal. -3xIn de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

