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LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                                               

- Welkom & mededelingen 
 
Zingen:  Gezang 393 : 1, 2, 3 en 4 (LvdK), de dag door uwe God ontvangen 
 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet  
 
Zingen:  Psalm 115 : 1, 4 en 5 DNP 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor onderweg   
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Psalm 3 & 4  
- Verkondiging met als thema: Vol vertrouwen uitrusten 

 
Zingen:  Opwekking 542 – God van trouw  
 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Stichting Gave 

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk   

- Geloofsbelijdenis  
 
Zingen:  Psalm 4: 2 & 3 NB 
 

- Uitzending en Zegen 
 
Zingen:  NLB 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn 
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Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

LvdK 393 
1  
De dag, door uwe gunst 
ontvangen, 
is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die 't licht en 't duister 
maakt. 
 
2  
Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet 
stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag 
ontluikt. 
 
3  
Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door 
mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 
 
4  
Voorwaar, de aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd' en majesteit. 
 
Psalm 115: 1,4,5 DNP 
1. Niet onze naam moet lof 
ontvangen, HEER; 
Uw naam alleen verdient de 
hoogste eer, 
uw trouw en uw genade. 
‘Waar is hun God dan?’ klinkt het 
wereldwijs. 
De hemel is uw koninklijk paleis. 
Onstuitbaar zijn uw daden. 
 
4. De HEER kijkt naar ons om, 
Hij doet ons goed. 
Hij zegent ons, zegent in 
overvloed 
wie dankbaar met Hem leven. 
De HEER die lucht en land heeft 
voortgebracht 
zal trouw aan jou en aan je 
nageslacht 
zijn rijke zegen geven. 
 
5. De hemel is de hemel van de 
HEER. 
Van daaruit ziet Hij op de aarde 
neer, 
die ons is toegewezen. 
De doden brengen Hem hun 
lofzang niet – 
wij eren Hem voor altijd met een 
lied: 
de HEER, Hij wordt geprezen! 
 
Opwekking 542 
God van trouw, 
U verandert nooit, 
Eeuwige, U mijn vredevorst. 
Aller Heer, ik vertrouw op U. 
 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 

Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
 
U bent mijn rots wanneer ik 
wankel, 
U richt mij op wanneer ik val. 
Dwars door de storm 
bent U Heer, het anker; 
ik stel mijn hoop alleen op U. 
 
Psalm 4: 2,3 NB 
 
2  
Laat niet tot zonde uw geschil 
zijn, 
maar zoekt uw vrede voor de 
nacht. 
Spreekt tot uw hart en laat het stil 
zijn, 
laat wat de Here wil uw wil zijn, 
schenkt Hem wat Hij van u 
verwacht. 
"Wie", zeggen velen, "toont ons 't 
goede?" 
Verhef dan uw gelaat, o Heer. 
Gij maakt het mij zo wel te 
moede; 
hebben zij 's werelds 
overvloeden, 
uw vrede in mijn hart is meer. 
 
3 
Ik kan gaan slapen zonder 
zorgen, 
want slapend kom ik bij U thuis. 
Alleen bij U ben ik geborgen. 
Gij doet mij rusten tot de morgen 
en wonen in een veilig huis. 
Terug naar boven 
 
NLB 416 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Bij gevaar, in bange tijden, 
over jou Zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
In zijn liefde je bewaren. 
In de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten. 
In Zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 


