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

- Welkom & mededelingen 
 
Zingen:  Psalm 95 : 1, 2 en 3 nb  Steekt nu voor God de loftrompet 
 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
 
Zingen: Opwekking 252   Heer, doorgrond mijn hart   
 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Jesaja 45 : 1 - 13  

 
- Verkondiging met als thema: Pottenbakker en klei: een belangrijke les in het 

omgaan met de Heer 
 

- Tekst: Jesaja 45 : 9 
 

Zingen:   Opwekking 598:   Uw sterke hand 
 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Kinderhospice Binnenveld te Barneveld 

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 
Zingen:  Weerklank 306 : 1, 2, 3 en 4 ‘k Geloof in God – Hij is mijn Vader 
 

- Uitzending en Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 16 januari 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Psalm 95: 1,2,3 
1.Steekt nu voor God de 
loftrompet, 
Hem die ons in de vrijheid 
zet. 
Komt voor zijn aanschijn 
met verblijden. 
Brengt Hem de dank van al 
wat leeft, 
Hem, die ons heil 
gegrondvest heeft. 
Viert Hem, de koning der 
getijden 
 
2. Groot God is Hij, Hij strijdt 
vooraan, 
de goden zijn Hem 
onderdaan; 
de hoge bergen houdt Hij 
staande. 
Het hart der aard' is in zijn 
hand. 
Hij riep de zee, Hij schiep 
het land. 
Hij is het, die de weg ons 
baande. 
 
3. Komt, werpen wij ons 
voor den Heer 
die ons gemaakt heeft 
biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn 
weide. 
Want onze God, Hij gaat 
ons voor, 
Hij trekt met ons de diepte 
door. 
Zijn hand zal ons als 
schapen leiden. 
 
Opwekking 252 
Heer, doorgrond mijn hart 
Maak het echt voor U 
Heer, doorgrond mijn hart 
Laat mij zijn als U 
 
U bent de Maker, 
Ik ben de klei 
Kneed mij en vorm mij 
Heer, verander mij 
 
Opwekking 598 
Machtige Heer, grote 
Verlosser, 
iedere dag kneden Uw 
handen 
mijn leven als klei. 
Zo vormt U mij naar Uw 
plan. 
 

U roept mij zacht in Uw 
nabijheid; 
daar vind ik kracht, 
Uw geest omgeeft mij. 
Leer mij, o Heer, 
hoe is steeds meer leef als 
U. 
 
U riep mij om voor U te 
leven, 
aan U alleen wil ik mij 
geven. 
Trek mij o Heer, 
dichter naar U toe. 
 
Neem mij, kneed mij, 
vorm mij, vul mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke 
hand. 
Roep mij, zend mij, 
leid mij, wandel naast mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke 
hand. 
 
U roept mij zacht in Uw 
nabijheid; 
daar vind ik kracht, 
Uw geest omgeeft mij. 
Leer mij, o Heer, 
hoe is steeds meer leef als 
U. 
 
U riep mij om voor U te 
leven, 
aan U alleen wil ik mij 
geven. 
Trek mij o Heer, 
dichter naar U toe. 
 
Neem mij, kneed mij, 
vorm mij, vul mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke 
hand. 
Roep mij, zend mij, 
leid mij, wandel naast mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke 
hand. 
 
Neem mij, kneed mij, 
vorm mij, vul mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke 
hand. 
Roep mij, zend mij, 
leid mij, wandel naast mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke 
hand. 
 
Weerklank 306: 1,2,3,4 
'k Geloof in God, Hij is mijn 
Vader, 

almachtig Koning op zijn 
troon. 
Schepper van hemel en van 
aarde 
en in zijn eengeboren Zoon, 
die ik als mijn Verlosser eer 
in Jezus Christus, onze 
Heer. 
 
Die van de heil’ge Geest 
ontvangen 
als mens geboren uit een 
maagd 
onder Pilatus heeft geleden 
door onze schuld werd 
aangeklaagd 
Stierf aan het kruis, lag in 
het graf 
Diep in de dood daalde Hij 
af 
 
'k Geloof dat Hij ten derde 
dage 
weer opgestaan is uit de 
dood, 
is naar de hemel opgevaren, 
zit aan de rechterhand van 
God. 
Vanwaar Hij met 
bazuingeschal 
eenmaal ten oordeel komen 
zal 
 
Ook wordt de Geest door mij 
beleden. 
'k Geloof een kerk die God 
ons geeft 
ware gemeenschap van de 
heil'gen, 
dat God mijn zonden steeds 
vergeeft, 
mijn lichaam van de dood 
bevrijdt 
en dat ik leef in eeuwigheid 
 


