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3e Zondag in de 40-Dagentijd

LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom & mededelingen

Zingen: Opwekking 123 – Groot is Uw trouw, o Heer
-

Stil Gebed, Onze hulp en Groet
Moment met de kinderen

Kinderlied: Projectlied - Ga je met ons mee?
-

Kinderen gaan naar Bijbeluur

LUISTEREN NAAR GOD
- Woorden voor onderweg: Romeinen 12: 9 - 21
Zingen: Opwekking 705 – Toon mijn liefde
-

Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Bijbellezing: Exodus 14
Tekst: Exodus 14: 14

Zingen: Psalm Project 27 – Wacht op de Heer
-

Verkondiging met als thema: Laat de HEER voor je strijden!

Zingen: Sela – Een toekomst vol van hoop
DANK, GEBED EN UITZENDING
- Dankgebed en gebeden
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Masibambisane
2e collecte: Kerk
3e collecte: Eigen Jeugdwerk
Zingen: Opwekking 818 – Op die dag
-

Uitzending en Zegen
Overmaken:
NL 02 ABNA 048 3200
689
Omschrijving:
Collecte 20 maart 2022
Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

Opwekking 123

Of scan onderstaande QRcode:

Opwekking 123
Groot is Uw trouw, o Heer
Mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij
U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer
Dezelfde
Die Gij steeds waart
Dat bewijst Gij ook nu
(refrein)
Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer
betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij
gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer
Aan mij betoond
Gij geeft ons vrede, vergeving van
zonden
En Uw nabijheid, die sterkt en die
leidt
Kracht voor vandaag
Blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid
(refrein)
Projectlied Pasen
Ga je met ons mee naar de
overkant?
Ga je met ons mee naar 't beloofde
land?
God is het die ons toen bevrijdde,
ons door zee en zand zal leiden.
God gaat in een wolk vooraan
naar het land van Kanaän.
Hey, kom je mee? (x4)
Ga je met ons mee naar de
overkant?
Ga je met ons mee naar 't beloofde
land?
Weet je nog wel van deze zegen
de bevrijding die wij kregen.
Zorg dat je dit niet vergeet
als je van het paasmaal eet.
Hey, kom je mee? (x4)
Opwekking 705
Aan de maaltijd wordt het stil,
Als de Meester knielen wil,
En vol liefde als een knecht
Elk apart de voeten wast en zegt:

Leidt ons door dit leven heen
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
Dit is wat de wereld ziet van Mij,
Als je Mij gaat volgen.
Toon Mijn liefde
Aan de ander
Dien de ander
Zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
Wat er ook gebeurt,
Dien de ander,
Zo heb Ik ook jou liefgehad.
Psalm Project 27
God is mijn licht, mijn heil wie zou
ik vrezen
Ik steun op hem verlaat mij op de
Heer
veilig bij God, hoef ik niet bang te
wezen
Hij is mijn hulp wat mij bedreigt valt
neer
Dit ene is wat heel mijn hart
verlangt
te wonen waar hij mij liefdevol
ontvangt
Die veilig in zijn huis mij bergt en
hoedt
Wacht op de Heer, mijn hart,
Ja wacht, houdt moed
Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw
wegen
Wees mij een gids die veilig mij
geleidt
Antwoord mij God en geef mij toch
uw zegen
U die voor mij de weg al hebt
bereid
Dit ene is wat heel mijn hart
verlangt
te wonen waar U mij liefdevol
ontvangt
Die veilig in uw huis mij bergt en
hoedt
Wacht op de Heer, mijn hart,
Ja wacht, houdt moed

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
Dit is wat de wereld ziet van Mij,
Als je Mij gaat volgen.

Dit ene is wat heel mijn hart
verlangt
te wonen waar U mij liefdevol
ontvangt
Die veilig in uw huis mij bergt en
hoedt
Wacht op de Heer, mijn hart,
Ja wacht, houdt moed

(refrein)
Toon Mijn liefde
Aan de ander
Dien de ander
Zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
Wat er ook gebeurt,
Dien de ander,
Zo heb Ik ook jou liefgehad.

Een toekomst vol van hoop
In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop
Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet

In de wereld wordt het stil,
Als wij doen wat Jezus wil
En gaan dienen als een knecht,
Zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

(refrein)
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen

U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht
(refrein)
U bent God, de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht
(refrein)
Opwekking 818
Eenmaal maakt U alles weer nieuw,
Jezus
Eenmaal heelt U iedere wond
Heel de oude wereld verdwijnt
De pijn voorbij
Eenmaal maakt U alles volmaakt,
Jezus
Eenmaal zal het duidelijk zijn
Alle zorg en wanhoop verdwijnt
De angst voorbij
(refrein)
Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal
dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied
Eenmaal, oog in oog met de Heer
Jezus
Kan genade heerlijker zijn
En U maakt ons anders en nieuw
Op die dag
Eenmaal zijn we werkelijk vrij,
Jezus
Eenmaal is het vechten voorbij
Dan zien we Uw macht en Uw
pracht
(refrein)
Eenmaal, oog in oog met de Heer
Jezus
Kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw
Ja, U maakt ons anders en nieuw
U maakt ons anders en nieuw
Op die dag
(refrein)

