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

LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom & mededelingen
Zingen: Liedboek 323: 1,2 God is tegenwoordig
- Stil Gebed, Onze hulp en groet
Zingen: Psalm 84: 1,4 DNP Hoe lief heb ik uw woning HEER
LUISTEREN NAAR GOD
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest
- Bijbellezing: Hebreeën10:19-39
Zingen: Schriftberijming 26:1- 5, Wij mogen tot Gods woning gaan (mel LB 279)
-

Verkondiging met als thema: Wat doen we in de kerk?

Zingen: Liedboek 303:1,4,5 De ware kerk des Heren
DANK, GEBED EN UITZENDING
- Dankgebed en gebeden
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Eigen Jeugdwerk
Zingen: Geloofsbelijdenis: Lied 275: 1,4 ELB ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
-

Uitzending en Zegen

Overmaken:
NL 02 ABNA 048 3200
689
Omschrijving:
Collecte 30 januari 2022
Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

Of scan onderstaande QRcode:

Liedboek 323
1 God is tegenwoordig, God
is in ons midden,
laat ons diep in 't stof
aanbidden.
God is in ons midden, laat
nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem
neigen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.
2 God is tegenwoordig, die
in 't licht daarboven
dag en nacht de engelen
loven.
Heilig, heilig, heilig, zingen
Hem ter ere
al de hoge hemelsferen.
Laat o Heer, U ter eer,
ons lied ook U prijzen,
lof en dank bewijzen.
Psalm 84 DNP
1. Hoe lief heb ik uw woning,
HEER!
Verlangend vraag ik telkens
weer
daar uw nabijheid te
ervaren.
In de beschutting van uw
huis
zijn zelfs de mus en zwaluw
thuis:
zij nestelen bij uw altaren.
Gelukkig wie daar dag aan
dag.
Bij U woont en U prijzen
mag.
4. De HEER, die ons
bescherming biedt,
ontzegt zijn goede gaven
niet.
aan wie op Hem hun leven
richten.
Genade geeft Hij hun altijd;
zij delen in zijn heerlijkheid.
Hij zal hen als een zon
verlichten.
Heer van de hoogste
legermacht,
gelukkig is wie U verwacht.
Schriftberijming 26
1 Wij mogen tot Gods
woning gaan,
vrijmoedig binnentreden,

want Christus heeft de weg
gebaand,
Hij heeft voor ons geleden.
Hij is het die ons volgen
doet.
Verzoend door zijn vergoten
bloed
is al wat wij misdeden.
2 Een nieuwe weg heeft Hij
bereid,
een weg die leidt naar 't
leven.
Hij heeft hem voor ons
ingewijd
en voor ons vrijgegeven.
Zijn offer bracht verlossing
aan,
het tempelkleed is
weggedaan,
de scheiding opgeheven.
3 In 't huis waar God zijn
volk ontmoet,
heeft Hij de troon bestegen.
Daar is Hij priester, groot en
goed,
ons biddend toegenegen.
Laat ons in vast geloof dan
gaan,
gereinigd, zuiver voor God
staan,
zijn vrijspraak klinkt ons
tegen.
4 Laat ons belijden deze
hoop,
van twijfel zij geen sprake,
want God vervult wat Hij
belooft,
men kan er staat op maken.
Elk spoor' de ander in de
strijd
tot liefde aan, tot
dienstbaarheid,
tezamen biddend, wakend.
5 Laat ons zo Gods
gemeente zijn,
trouw in zijn naam
vergaderd.
De tijd snelt haastig naar
zijn eind,
de grote dag komt nader.
Laat luider onze roep zijn:
kom,
o Zoon, leid ons naar 't
heiligdom,
het huis van onze Vader.

Liedboek 303
1 De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het
leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat
geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd
om.
4 In 't woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt
aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.
5 Met God zijn wij
verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.
ELB 275
1.’k Heb geloofd en daarom
zing ik, daarom zing ik van
genâ, van ontferming en
verlossing
door het bloed van
Golgotha.
Daarom zing ik U, die
stervend
alles, alles hebt volbracht,
Lam Gods, dat de zonde
wegneemt, Lam van God,
voor ons geslacht!
4.Ja, 'k geloof, en daarom
zing ik,
daarom zing ik U ter eer,
's werelds Heiland,
Hogepriester,
aller heren Opperheer!
Zoon van God en Zoon des
mensen,
o, kom spoedig in Uw
kracht, op des hemels
wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom! Ik
wacht.

.

