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LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom & mededelingen
Zingen: Opwekking 489 – Wij willen U ontmoeten
Zingen: Opwekking 610 – Als gebed de hemel raakt
- Stil Gebed, Onze hulp en Groet
- Kindermoment
Kinderlied: Onze Vader
- Kinderen gaan naar Bijbeluur
LUISTEREN NAAR GOD
- Woorden voor onderweg
Zingen: Psalm Project 1 - U bent bij mij
-

Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Bijbellezing: Marcus 9: 30 – 49
Tekst: Marcus 9: 42 – 49

Zingen: Psalm 84: 3, 6 (o)
-

Tekst: Marcus 9: 42-50
Verkondiging met als thema: “Jezus dienen vraagt radicale keuzes!”

Zingen: Opwekking 427 – Maak mij rein voor U
DANK, GEBED EN UITZENDING
- Dankgebed en gebeden
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Projecten Deputaatschap
2e collecte: Kerk
3e collecte: Eigen Jeugdwerk
- Kinderen Bijbeluur komen terug
Zingen: Sela – Gods zegen voor jou
-

Uitzending en Zegen

Overmaken:
NL 02 ABNA 048 3200
689
Omschrijving:
Collecte 27 februari 2022
Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

Of scan onderstaande QRcode:

Opwekking 489
Wij willen U ontmoeten,
U eren in ons lied,
vol dank en vol aanbidding,
omdat U telkens weer voorziet.
Uw liefde vult ons leven,
wij zijn zo rijk door U.
De dank die wij U geven
is ons liefdeslied voor U.
Refrein:
U bent Vader van de schepping,
de opgestane Heer.
U verdreef de donk're nacht,
toen uw dood nieuw leven bracht.
En U heeft uw volk bevrijd
door macht en majesteit,
Ik wil U volgen, Heer,
heel mijn leven, voor altijd.
Mijn Jezus, ik aanbid U,
mijn lied verhoogt uw naam,
want U bent mijn bevrijder,
de sterke rots waarop ik sta.
Uw liefde vult mijn leven,
ik ben zo rijk door U.
Mijn dank wil ik nu geven
in een liefdeslied voor U.
(refrein 2x)

Kinderlied
Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard’
Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw Naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard’
Refrein:
Want van U is het Koninkrijk, de
kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de
kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Onze Vader in de hemel
geef ons daaglijks brood
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets schuldig
zijn
Refrein 2x
Amen, amen

Wij willen U ontmoeten, U eren in
ons lied,
vol dank en vol aanbidding,
omdat U telkens weer voorziet.
Uw liefde vult ons leven,
wij zijn zo rijk door U.
De dank die wij U geven
is ons liefdeslied voor U.
De dank die wij U geven
is ons liefdeslied voor U.
De dank die wij U geven
is ons liefdeslied voor U.
Opwekking 610
Wij staan voor uw troon,
Almachtig God
En wij bidden U,
Genees ons land.
Vader breng vernieuwing
In ons hart,
Zodat mensen zien
Hoe groot U bent.
Kom verhoog de naam van de
Heer,)
Eensgezind en vol van kracht.)
Volken buigen voor Hem neer) 2x
Als gebed de hemel raakt.)
Wie de wedloop loopt
Die kijkt niet om,
Leeft slechts voor
′T behalen van de prijs.
Wie met tranen zaait,
Oogst met gejuich;
Dankbaar oogsten wij
Wat God ons geeft.
Stort uw Geest uit,)
Stort uw Geest uit.) 4x
Geef ons opwekking, Heer.)
(Refrein)

Psalm Project 1
Heer, U prijst mijn ziel gelukkig
Als ik luister naar Uw raad
Niet naar die van hen die zeggen
Dat U niet bestaat
Als een boom die staat aan water
Ieder jaar zijn vruchten geeft
Mag ik in U groeien, bloeien
U, die leven geeft
Waar ik zit, waar ik sta
Waar ik lig of waar ik ga
Waar ik zit, waar ik sta
Waar ik lig of waar ik ga
U bent bij mij
Heer, U zegent hen die horen
naar Uw wil, naar Uw gebod
Vreugde vinden in Uw woorden
Vriendelijk is hun lot
Heer, U bent mijn God
Vriendelijk is mijn lot
Waar ik zit, waar ik sta
Waar ik lig of waar ik ga
Waar ik zit, waar ik sta
Waar ik lig of waar ik ga
U bent bij mij
Psalm 84: 3, 6
Vers 3
Welzalig hij, die al zijn kracht
En hulp alleen van U verwacht,
Die kiest de welgebaande wegen;
Steekt hen de hete middagzon
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,
En stort op hen een milden regen,
Een regen, die hen overdekt,
Verkwikt, en hun tot zegen strekt.

Vers 6
Want God, de HEER, zo goed, zo
mild,
Is t' allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad' en ere geven;
Hij zal hun 't goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.
Opwekking 427
Maak mij rein voor U
Als gelouterd goud,
En zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
Als gelouterd goud;
Puur goud.
Dwars door het vuur
Maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
Naar meer van uw Geest
En uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
Een dienstknecht te zijn
Van U, mijn Meester,
Steeds tot uw wil bereid.
Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
Vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
Zuiver als uw Zoon;
Heilig mij.
Sela – Gods zegen voor jou
Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!
Gods zegen voor jou in de naam
van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van
Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.
Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
leef je geloof elke dag!
Gods zegen voor jou in de naam
van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van
Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.

