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

VIERING HEILIG AVONDMAAL 
 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom & mededelingen 
Zingen: Opwekking 194 - U maakt ons één   

- Stil Gebed, onze Hulp & Groet 
- Moment met de kinderen 

Kinderlied: Kleine witte duif – Elly en Rikkert 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor Onderweg 
Zingen: Opwekking 805 – Maak ons hart onrustig  

- Gebed om leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Nehemia 5: 1-13 

 
Verkondiging met als thema: Wat heb je nodig?  
 
Zingen: Aan Uw tafel - Sela  
 
VIERING HEILIG AVONDMAAL 

- Inleidende woorden 
- We belijden ons geloof 

Zingen: Psalm Project 68     
- Gebed 

Zingen: Opwekking 767 - Familie 
- Verheft de harten 
- Uitnodiging voor de maaltijd 
- Brood en wijn 
- Lofprijzing 

Zingen: Psalm Project 103  
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en voorbede + Onze Vader 
- Collectemogelijkheden:  1e collecte: Hulpverleningszondag 

2e collecte: Kerk 
3e collecte: Eigen Jeugdwerk 

 
Zingen: Opwekking 354 – Glorie aan God  
  

- Uitzending en Zegen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 6 februari 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 



 

Opwekking 194 
U maakt ons één  
U bracht ons tezamen 
Wij eren en aanbidden U (2x) 
 
Wordt Uw wil gedaan  
Dan bindt het ons saam 
Iedereen zal deel zijn van Uw 
gezin (2x) 
 
Kleine witte duif 
Toen Jezus zich liet dopen 
Ging de hemel open 
De Geest kwam op de Heer 
Daalde op Hem naar 
Zoals een duif uit de hemel 
Kleine witte duif 
Uit het hemelhuis 
Breng ons een leven van vrede 
Kleine witte duif 
Uit het hemelhuis 
Breng ons een leven van vrede 
 
Voor wie op Jezus hopen 
Gaat de hemel open 
De Geest van onze Heer 
Daalt dan op hen neer 
Zoals een duif uit de hemel 
Kleine witte duif 
Uit het hemelhuis 
Breng ons een leven van vrede 
Kleine witte duif (U bent mijn 
licht) 
Uit het hemelhuis (U bent mijn 
leven, mijn vrede) 
 
Opwekking 805 
Maak ons hart onrustig, God, 
dat het ontevreden klopt 
als we mooie leugens horen 
en gemakkelijke woorden! 
Maak ons hart onrustig, God. 
 
Stort in ons uw tranen uit. 
Mensen worden uitgebuit, 
weggeschopt en opgesloten. 
Zegen hen als wij hen troosten. 
Stort in ons uw tranen uit. 
 
Steek in ons uw woede aan 
om het onrecht te weerstaan! 
Geef ons moed om op te 
treden. 
Laat ons vechten voor de 
vrede. 
Steek in ons uw woede aan. 
 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Laat ons doorgaan tot het eind. 
Gaat het onze kracht te boven, 
laat ons dan in U geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
 
Want het is uw koninkrijk 
tot in alle eeuwigheid. 
 
 

Aan uw tafel – Sela 
U nodigt mij aan tafel, om dicht 
bij U te zijn; 
te proeven van het leven, dat U 
deelt door brood en wijn. 
U leidt mij in de stilte, ik volg U 
met ontzag: 
een plaats van rust waar ik U 
ontmoeten mag. 
 
U ziet mijn hart en leven, de 
onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen, die 
er leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten, 
verbergen kan niet meer: 
in vertrouwen leg ik alles voor 
U neer. 
 
De beker in uw handen, neem 
ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn, 
waarin de tekens staan. 
Geen woorden meer van 
oordeel, genade onverdiend, 
die aan tafel wordt geproefd en 
wordt gezien. 
 
U deelt met mij de maaltijd, 
reikt mij verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter dan de 
schuld die is voldaan. 
U toont mij uw genade, die 
werkzaam is in mij: 
door de kracht van uw genade 
ben ik vrij! 
 
Psalm Project 68 
Loof God de Heer met diep 
ontzag 
Hij overlaadt ons dag aan dag 
met al zijn gunstbewijzen 
met al zijn gunstbewijzen 
 
Die God is onze zaligheid 
Wie zou die hoogste majesteit 
dan niet met eerbied prijzen 
dan niet met eerbied prijzen 
 
Die God is ons een God van 
heil, 
Hij schenkt uit goedheid zonder 
peil 
ons eeuwig zalig leven 
Hij kan en wil en zal in nood, 
zelfs bij het nad’ren van de 
dood 
volkomen uitkomst geven 
volkomen uitkomst geven 
 
Opwekking 767 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
Als wij als familie 
Als broers en als zussen 
Om elkaar geven 
En open en eerlijk 
Met elkaar omgaan 

De vrede bewaren 
En eensgezind leven 
En het mooiste geschenk  
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven 
 
Psalm Project 103 
Loof de Heer mijn ziel 
En prijs Zijn grote naam 
Loof de Heer mijn ziel 
Zijn liefde blijft bestaan 
Zijn liefde blijft bestaan 
 
Opwekking 354 
(Glorie aan God. -4x-) 
 
Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij’s het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, 
wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, 
eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
(Glorie aan God. -4x-) 
 
Kondigt het aan, 
door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard’ wordt vervuld 
van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, 
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij’s verslagen, 
het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
(Glorie aan God. -4x-) 
 
Heersen met Hem 
op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, 
lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het 
Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
(Glorie aan God. -4x-) 


