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

LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom & mededelingen
Zingen: NLB 705: 1,2,3 Ere zij aan God de Vader
- Stil Gebed, Onze hulp en groet
Zingen: Psalm 98: 1,2 DNP
LUISTEREN NAAR GOD
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest
- Bijbellezing: 1 Korinthe 1: 18-31
Zingen: Liedboek 461 (wisselzang) O hoogt’ en diepte, looft nu God
- Tekst: 1 Korinthe 1: 30-31
Verkondiging met als thema: Jezus geeft een andere kijk op wijsheid!
Zingen: Gezang 48: 1,2,3,4 (NHB) Als ik het wondre kruis aanschouw
DANK, GEBED EN UITZENDING
- Dankgebed en gebeden
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Gipsy Mission
2e collecte: Kerk
3e collecte: Eigen Jeugdwerk
-

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen: Opwekking 360: 1,2 Kroont Hem met gouden kroon
- Uitzending en Zegen,
Zingen: Opwekking 360: 3

Overmaken:
NL 02 ABNA 048 3200
689
Omschrijving:
Collecte 15 mei 2022
Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

Of scan onderstaande QRcode:

NLB 705
1.Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de
Trooster,
de Drieëen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in zijn troon!
2. Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond
heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.
3. Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!
Psalm 98 DNP
1. Zing voor de HEER, om Hem
te eren,
want Hij heeft wonderen
verricht.
Hij wist met kracht te
triomferen;
zijn recht kwam stralend aan
het licht.
Hij wilde zich in liefde buigen
naar Israël, dat met Hem leeft.
De hele wereld is getuige:
Hij is het die verlossing geeft.
2. Juich, aarde, om de HEER te
prijzen.
Speel op je harp, bazuin het uit.
Laat je trompet Hem eer
bewijzen.
Zeeën en aarde, jubel luid!
Laat alle bergen vrolijk zingen;
rivieren, klap bij het refrein.
De HEER komt ons met recht
omringen.
Zijn oordeel zal rechtvaardig
zijn.
Liedboek 461
(allen)
1.O hoogt' en diepte, looft nu
God
aanbidt zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog
gepeild, zijn weg is majesteit.
(vrouwen)
2.O wondre liefd', o wijsheid
Gods,
toen zond' ons 't licht benam,
hebt Gij 't verlossend pad
gebaand:
een tweede Adam kwam.
(mannen)

3.De liefde is zo wijs en goed:
wat eens in Adam viel,
ons menselijke vlees en bloed,
wordt leven weer en ziel.
(vrouwen)
4.Ja, meer dan ziel en leven
zijn
gegund aan bloed en vlees:
God-zelf zal in ons wezen zijn,
zijn ademende Geest!
(mannen)
5.Hij die voor ons gestreden
heeft
alleen, man tegen man,
als God en mens geleden heeft
wat niemand lijden kan,
(allen)
6.in het verborg'ne van de hof,
aan 't kruis in stervensnood,
heeft Hij aan ons de weg
geleerd
door lijden en door dood.
(allen)
7.O hoogt' en diepte, looft nu
God,
aanbidt zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog
gepeild, zijn weg is veiligheid.

Opwekking 366
Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al,
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’
eeuwigheên,
die ’t heil voor u verwierf.
Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans
heelal,
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len aan Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer,
voor zulke wondermacht.
Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool,van zee tot
zee,
’t klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een
paradijs.
Kom, Here Jezus, kom.

NHB 48
1.Als ik het wond're kruis
aanschouw,
waar Christus stierf, die 't al
volbracht,
dan voel ik, hoe 'k mijn trots
berouw
en 't rijkst gewin slechts schade
acht.
2.Verbied mij dan elk pralend
woord
voor al wat niet uw kruis is,
Heer,
en laat mij, wat m' op aard
bekoort,
ten offer leggen voor U neer!
3.Te klein is 't offer, dat ik bood,
al waar' al 't goed der aard' mijn
deel.
Uw wond're liefde, godd'lijk
groot,
eist alles, ja mijzelf geheel.
4.Lof Hem, die door zijn kruis
en dood
gena voor zondaars heeft
bereid!
Lof Hem en zijne liefde groot,
alom en tot in eeuwigheid!
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