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*zondag 2 januari 2022*
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www.cgk-scherpenzeel.nl

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

LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom & mededelingen
Zingen:
-

Weerklank 430 – God heeft het eerste woord
https://youtu.be/XX3wG5Sz8Mc

Stil Gebed, Onze hulp en Groet

Zingen:

Psalm 119 – Gelukkig
https://youtu.be/FPbsCoW9hnw

LUISTEREN NAAR GOD
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest
- Bijbellezing: Openbaring 1 vers 1-8
Zingen:

-

Weerklank 439 – Heer U bent mijn leven
https://youtu.be/Iz_9AATSgGs

Tekst: Openbaring 1 vers 8
Verkondiging met als thema: De Eerste en de Laatste

Zingen:

Opwekking 181 – Majesteit
https://youtu.be/wJxcbZTQmUk

DANK, GEBED EN UITZENDING
- Dankgebed en gebeden
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: F&F in Uganda
2e collecte: Kerk
3e collecte: Eigen Jeugdwerk
- Geloofsbelijdenis
Zingen:
-

NLB 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn
https://youtu.be/9Cxcqu3U5Hc

Uitzending en Zegen

Overmaken:
NL 02 ABNA 048 3200
689
Omschrijving:
Collecte 2 januari 2022
Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

Of scan onderstaande QRcode:

Weerklank 430: 1,2,3,4
1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
Psalm 119
Gelukkig zijn die eerlijk van
gemoed
en zonder schijn, de wet van
God betrachten
die Hij op ’t spoor van
Godsvrucht wand’len doet.
Gelukkig die bij dagen en bij
nachten
uw wil gedenkt, en U als ’t
hoogste goed
van harte zoekt met
ingespannen krachten.
Geef leven aan mijn ziel, dan
looft mijn mond.
Uw trouwe hulp leidt mij in
rechte sporen.
Zoals een schaap heb ik
gedwaald in ’t rond.
Dat onbedacht zijn Herder heeft
verloren.
Heer, zoek uw knecht ook als ik
uw wet schond,
want ik volhard om naar uw wil
te horen.

en U als ‘t hoogste goed
van harte zoekt met
ingespannen krachten.
Weerklank 439
Heer, U bent mijn leven de
grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de
waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg
waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft,
zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U
bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij
Heer, U bent mijn kracht, de
rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de
vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons
scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw
hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft
U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu
Vader van het leven, ik geloof
in U
Jezus de Verlosser, wij hopen
steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest
van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons
hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U
ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods
rijk

Met heel mijn hart, met al mijn
kracht,
wil ik, Heer, U zoeken.
Met heel mijn hart, met al mijn
kracht,
wil ik, Heer, U zoeken.

Opwekking 181
Majesteit, groot is zijn
majesteit;
lof zij Jezus en glorie, hulde en
eer.
Majesteit, God, die de zijnen
leidt.
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon
zijn heerschappij.
Dus verhoog, maak eeuwig
groot
de naam van Jezus.
Volk van God kom en breng lof
aan Jezus, de Koning.
Majesteit, groot is zijn
majesteit;
dwars door de dood werd Hij
verhoogd,
Jezus regeert!

Gelukkig die bij dagen en bij
nachten
uw wil gedenkt,

Weerklank 439
Heer, U bent mijn leven de
grond waarop ik sta

Met heel mijn hart, met al mijn
kracht,
wil ik, Heer, U zoeken.
Met heel mijn hart, met al mijn
kracht,
wil ik, Heer, U zoeken.

Heer, U bent mijn weg de
waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg
waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft,
zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U
bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij
Heer, U bent mijn kracht, de
rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de
vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons
scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw
hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft
U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu
Vader van het leven, ik geloof
in U
Jezus de Verlosser, wij hopen
steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest
van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons
hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U
ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods
rijk
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
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je
zijn

