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

- Welkom & mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 797 – Breng ons samen 
 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
- Kinderen mogen naar voren komen 
- Moment met de kinderen 

 
Kinderlied: Elly & Rikkert - Vertel het aan de mensen  
 

- Kinderen gaan naar Bijbeluur 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor onderweg 
 

Zingen: Opwekking 649 – Bouw Uw kerk  
 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Handelingen 11: 19-30  

 
Zingen:  Psalm 133: 1, 2 (DNP) 
 

- Verkondiging met als thema: ‘Gods werk in uitvoering’  
 

Zingen:  Opwekking 769 – Bouw Uw Koninkrijk 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Diaconie 

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 
Zingen: Opwekking 845 – Zegen  
 

- Uitzending en Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 3 juli 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 



 

Opwekking 797 
U roept ons samen als kerk van de 
Heer 
Verbonden met U en elkaar 
Wij brengen U lof, geven U alle eer 
Eendrachtig, veelstemmig en 
dankbaar 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit 
Waar Jezus woont voelt de liefde 
zich thuis 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van 
de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt 
Streef naar de gaven die God aan 
ons geeft 
Veelkleurig, verschillend en 
dienstbaar 
Eenheid en waarheid ontmoeten 
elkaar 
Liefde brengt samen, verbindt en 
aanvaardt 
 
(refrein) 
Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons 
geeft 
 
U roept ons samen voor Woord en 
gebed 
Als deel van uw kerk wereldwijd 
Wij bidden om vrede, verzoening 
en recht 
Gebruiken met vreugde de maaltijd 
Wij breken het brood en verstaan 
het geheim 
Om samen Uw kerk en van 
Christus te zijn 
(refrein)  
 
Wij belijden één geloof en één Heer 
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw 
eer 
Heer, geef vrede die ons 
samenbindt (2x) 
(refrein 2x)  
 
Kinderlied 
Vertel het aan de mensen 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen  
Wie vrede geeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Dat Jezus leeft 
Vertel het aan de mensen 
 
Want iedereen moet weten  
Wie liefde heeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten  
Wie vrede geeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
Dat Jezus leeft 
Iedereen moet weten 
 
Vertel het aan de mensen 
 
Opwekking 649 
Jezus, onze Schepper God, 
Die mij levensadem schonk, 
U die alles heeft gemaakt. 
Laat uw heilig Koninkrijk 
Vorm gaan krijgen diep in mij. 
Bouw uw kerk, Heer, in mijn hart. 
 

Maak het groot genoeg, 
Liefdevol genoeg, 
Dat er steeds weer plaats zal zijn 
Voor iedereen. 
 
(refrein) 
Maak het sterk, maak het echt, 
Heer, wees zelf de Architect. 
Jezus, bouw uw kerk diep in mijn 
hart. 
Schijn uw hoop van binnenuit, 
Hoop die nooit haar deuren sluit. 
Jezus, bouw uw kerk diep in mijn 
hart. 
 
God door wie wij zijn ontstaan, 
U houdt de aarde in haar baan, 
Breng ons samen, maak ons één. 
Vorm uw kerk in elk van ons 
Met passie die steeds sterker wordt 
Voor het werk dat U begon. 
 
Maak het hoog genoeg, 
Verlicht het fel genoeg, 
Dat een afgedwaalde ziel 
De weg weer vindt. 
(refrein) 
 
Uw kerk is de enige hoop 
Voor een wereld verzonken in 
nood. 
Uw kerk is de enige hoop. 
Uw hart klopt door liefde, zo sterk. 
Uw arm reikt nog even ver. 
Uw kerk is de enige hoop. 
(refrein) 
 
Psalm 133 DNP 
Wat goed is het om eensgezind te 
leven, 
om liefde te ontvangen en te geven, 
als broers en zussen bij elkaar. 
Het is als olie op Aärons haar 
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt 
naar omlaag 
en neervalt op zijn baard en kraag. 
 
Als morgendauw is het, als zachte 
regen, 
die neerdaalt van de Hermon als 
een zegen 
op Sions hoogverheven top. 
Daar woont de HEER, daar bloeit 
de liefde op. 
Daar geeft Hij wie in vrede 
samenleeft 
een toekomst die geen einde heeft. 
 
Kom, vestig uw gezag 
Wees Koning in ons hart 
Herstel uw beeld in ons 
Onthul uw doel met ons 
Ontsteek de vlam van hoop 
opnieuw 
Een laaiend vuur in onze ziel 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht 
weer zien 
Wij zijn uw kerk 
Heer, maak ons sterk in U 
 
Wij dorsten naar uw rijk 
En uw gerechtigheid 
U schakelt ons nu in 
En geeft ons leven zin 
Gevangen harten worden vrij 
Verslagen mensen troosten wij 

Zelfs de blinden zien uw 
heerschappij 
Wij zijn uw kerk 
Hoor ons gebed en kom! 
 
(refrein) 
Bouw uw koninkrijk 
Zet het kwaad te kijk 
Toon uw sterke hand 
Kom, herstel ons land 
Vul uw kerk met vuur 
Win dit volk terug 
Heer, dat bidden wij 
Tot uw koninkrijk 
Verschijnt 
 
Uw ongetemde kracht 
Verslaat de helse macht 
Uw ongekende pracht 
Vernieuwt en sterkt ons hart 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt 
Leer ons te doen wat U ons vraagt 
Vol van Jezus' liefde en zijn kracht 
Wij zijn uw kerk 
Heer, doe uw werk door ons 
(refrein 2x)  
 
Opwekking 845 
De Heer zegent 
Beschermt jou 
Zijn nabijheid geeft Hij 
Genadig is Hij 
De Heer richt Zijn 
Oog op jou 
En geeft vrede (2x) 
 
(refrein) 
Amen, amen, amen 
Amen, amen, amen 
 
Laat Zijn goedheid op jou stralen 
Meer dan duizend generaties 
Jouw familie en jouw kind’ren 
En hun kind’ren, en hun kind’ren 
 
Zijn nabijheid, gaat voor jou uit 
En komt na jou en is naast jou 
En rondom jou, binnenin jou 
Hij is met jou, Hij is met jou 
 
In de ochtend, in de avond 
In jouw komen en jouw weg gaan 
In jouw huilen, in jouw lachen 
Hij is voor jou, Hij is voor jou 
 


