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********************************************************************************************************************************* 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                                               

- Welkom & mededelingen 
 

Zingen: Psalm 117  
- Stil Gebed 

 
Zingen: Votum en groet – Sela 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Psalm 4, Mattheüs 6, 5-15 

 
Zingen: Wees niet bang  
 

- Tekst: Psalm 4 
- Verkondiging met als thema: 

                Bidden is thuiskomen bij God! 
 

Zingen: Opwekking 755 Laat ons Christus zien 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Evangelische Hogeschool 

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 
Zingen: Gezegend is de Vader – Sela 
 

- Uitzending en Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 23 januari 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Psalm 117 
Looft, alle volken, looft den 
Heer, 
roemt, alle naties, roemt zijn 
eer. 
Want over ons is groot en 
wijd 
zijn gunst en 
goedertierenheid, 
voor eeuwig blijft zijn trouw 
bestaan. 
Heft met ons Halleluja aan. 
 
VOTUM EN GROET 
Votum 
Onze hulp en onze 
verwachting 
is van God, onze Heer. 
Hij die alles maakte, 
laat niet los wat Hij begon. 
 
Groet 
Genade en vrede 
van God, de Vader; 
door Jezus, zijn Zoon, 
Immanuël. 
Hij woont met zijn Geest in 
ons. 
Halleluja, halleluja, amen! 
 
Wees niet bang 
Elk moment, dag en nacht 
bent U heel dichtbij. 
Wees niet bang, ik help je 
wel 
zegt U tegen mij 
 
Elk moment, dag en nacht 
bent U heel dichtbij 
Wees niet bang, ik help je 
wel 
zegt U tegen mij 
 
Ik hoef niet bang te zijn 
Want U bent erbij 
U bent net zoals een schild 
Zo beschermt U mij 
 
Ik hoef niet bang te zijn 
Want U bent erbij 
U bent net zoals een schild 
Zo beschermt U mij 
 
God, de Heer, gaat mij voor 
Hij is groot en goed 
Ik hoef niet meer bang te 
zijn 
Hij is groot en goed 
Ik hoef niet meer bang te 
zijn 

Hij is groot en goed 
 
Opwekking 755  
Bewerk ons hart, o God, 
Maak het goede grond. 
Help ons te ontvangen 
wat U spreekt tot ons. 
Plant Uw Woord diep in ons 
hart; 
geef het rijke vrucht. 
Leid ons in Uw waarheid, 
Heer; 
geef dat twijfel vlucht. 
 
Laat ons zien; laat ons 
Christus zien. 
Laat Uw glorie ons 
beschijnen 
als Uw Woord gepredikt 
wordt. 
En laat ieder hart belijden: 
Hij is Heer! 
 
Uw Woord is levend licht 
voor ons verduisterd hart; 
draagt ons door verleiding 
heen, 
wijst ons steeds Uw pad. 
Uw Woord is brood voor 
onze ziel, 
vrijheid voor de slaaf; 
geeft ons wijsheid, voedt 
ons op. 
Heer, spreek tot ons 
vandaag. 
Laat ons zien; laat ons 
Christus zien. 
Laat ons zien; laat ons 
Christus zien. 
Laat Uw glorie ons 
beschijnen 
als Uw Woord gepredikt 
wordt. 
En laat ieder hart belijden: 
Hij is Heer! 
 
Waar zouden wij gaan, 
Heer? 
Waar zouden wij gaan? 
U hebt de woorden van 
eeuwig leven. 
Waar zouden wij gaan, 
Heer? 
Waar zouden wij gaan? 
U hebt de woorden van 
eeuwig leven. 
Waar zouden wij gaan, 
Heer? 
Waar zouden wij gaan? 

U hebt de woorden van 
eeuwig leven. 
Waar zouden wij gaan, 
Heer? 
Waar zouden wij gaan? 
U hebt de woorden van 
eeuwig leven. 
 
Laat ons zien; laat ons 
Christus zien. 
Laat ons zien; laat ons 
Christus zien. 
Laat Uw glorie ons 
beschijnen 
als Uw Woord gepredikt 
wordt. 
En laat ieder hart belijden: 
Hij is Heer! 
 
GEZEGEND IS DE VADER 
Gezegend is de Vader, 
die ons gezegend heeft. 
Ons liefdevol gekozen 
en deel aan Christus geeft. 
Met Hem zijn wij gestorven, 
begraven in zijn dood, 
om opgewekt te leven; 
te leven van de hoop! 
  
Geworteld zijn in Christus, 
die ons zijn vruchten geeft, 
van hoop, geloof en liefde; 
de vruchten van de Geest. 
Vergevende de ander, 
Verdragende elkaar, 
gekleed in medeleven; 
zo dienen wij elkaar! 
  
Geprezen is de Vader, 
die ons verzekerd heeft. 
van liefde en genade; 
een leven door de Geest. 
Wat kan ons van Hem 
scheiden? 
Geen leven en geen dood. 
Wij roepen: Abba Vader; 
uw goedheid is zo groot! 
 
 
 
 
 
 
 
 


