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

LOFPRIJZING EN AANBIDDING           BEVESTIGING KERKELIJKE WERKERS                                       

- Welkom & mededelingen 
Zingen: Opwekking 767 - Familie 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
- Woorden voor de kinderen 

Kinderlied: Elly en Rikkert  - Jozef had een jas 

 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 

- Bijbellezing: Mattheüs 18: 15-20  
- Verkondiging met als thema:   

             “De gemeente waar leiding gegeven wordt.” 

Zingen: Opwekking 623 – Laat het huis gevuld zijn 
 
DIENST VAN DE BEVESTIGING 

- Inleiding over de diverse taken 
Zingen: Opwekking 488 – De kracht van Uw liefde  

- De te bevestigen broeders en zusters worden geroepen 

- Het stellen van de vragen 
- Het beantwoorden van de vragen en de zegen 

Zingen: Psalm 134 : 3 (o)  

- Vraag aan de gemeente, antwoord van de gemeente (staande) 
Zingen: Opwekking 259 – Want Zijn naam is verheven (staande, hierna zitten) 

- Woorden van welkom  

- Woorden van afscheid 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Gipsy Mission 

                                                   2e collecte: Kerk 

                                                   3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
Zingen: Psalm 150 DNP 

- Uitzending en Zegen 

 
We verwelkomen:           

Kees Meijer – Ouderling-scriba 
Peter Schonewille – Ouderling wijk 4    
Aad de Bruin – Pastoraal bezoeker, wijk 1 

Marieke van de Beek, lid dagelijks bestuur 
Karin van den Berg- lid dagelijks bestuur    
 

Wij nemen afscheid van:       
Anthony van Snippenberg- Ouderling-scriba 
Masja Prins- notuliste 

 
 
 

 
 
 

Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 
689  
Omschrijving:  
Collecte 4 september 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande QR-
code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opwekking 767 

Hoe mooi en hoe heerlijk 
Als wij als familie 
Als broers en als zussen 

Om elkaar geven 
En open en eerlijk 
Met elkaar omgaan 
De vrede bewaren 

En eensgezind leven 
En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 

Een eindeloos leven 
 
Jozef had een jas 
Jozef Jozef 

Jozef had een jas 
Een jas? een jas! 
Een wonderlijke jas 

Een jas met honderd kleuren 
Wat kon er nog gebeuren 
Met Jozef 
 

Jozef Jozef 
Jozef had een droom 
Een droom? een droom! 
Een wonderlijke droom 

Van elf korenschoven 
Die allemaal voor hem bogen 
Een jas met honderd kleuren 
Wat kon er nog gebeuren 

Met Jozef 
 
Jozef Jozef 
Jozef had een droom 

Alweer? alweer! 
Hij droomde deze keer 
Van zon en maan en sterren 

Die eerden hem van verre 
Van elf korenschoven 
Die allemaal voor hem bogen 
Een jas met honderd kleuren 

Wat kon er nog gebeuren 
Met Jozef 
 
Jozef Jozef 

Jozef in de put 
De put? de put! 
Een hele diepe put 
Waaruit kamelenhoeders 

Hem kochten van zijn broeders 
En naar Egypte brachten 
Daar droomde hij alle nachten 

Van zon en maan en sterren 
Die eerden hem van verre 
Die elf korenschoven 
Die allemaal voor hem bogen 

Een jas met honderd kleuren 
Wat kon er nog gebeuren 
Met Jozef 
 

Jozef Jozef 
Jozef kreeg een troon 
Een troon? een troon! 
En zelfs een gouden kroon 

Die kreeg hij als beloning 
Hij werd de onderkoning 
En al zijn broeders kwamen 

Eerbiedig bij hem samen 
De zon en maan en sterren 
Die eerden hem van verre 
Die elf korenschoven 

Die allemaal voor hem bogen 
Een jas met honderd kleuren 
Wat kon er nog gebeuren 
Met Jozef 

Opwekking 623 

Laat het huis gevuld zijn 
Met wierook van aanbidding 
Laat het huis gevuld zijn 

Met de wolk van mijn Geest 
Laat het huis gevuld zijn 
Met het brood van eeuwig leven 
Laat het huis gevuld zijn met Mijn 

geur 
 
(refrein) 
Want ik wil komen met Mijn Geest 

En doorwaaien heel het huis 
Ik wil het maken tot een tempel 
waar Ik woon 
Laat Mijn leven in je zijn 

Ik maak je heilig, puur en rein 
Ik laat het levend water stromen 
door je heen 

 
Laat het huis gekleed zijn 
Met kleden van fijn linnen 
Laat het huis gekleed zijn 

Met gerechtigheid en trouw 
Laat het huis gekleurd zijn 
Door het bloed van Uw Zoon Jezus 
Laat het huis gereinigd zijn en 

schoon 
 
(refrein) 
Want U wilt komen met Uw Geest 

En doorwaaien heel het huis 
U wilt het maken tot een tempel 
waar U woont 
Laat Uw leven in ons zijn 

Maak ons heilig, puur en rein 
Laat het levend water stromen door 
ons heen 

 
Heer wij roepen tot U 
Kom opnieuw met Uw vuur 
Wij verlangen naar echtheid 

En leg het diep in ons hart 
 
(refrein) 
Heer, wees welkom met Uw Geest 

En doorwaaien heel het huis 
Wil het maken tot een tempel waar 
U woont 
Laat Uw leven in ons zijn 

Maak ons heilig, puur en rein 
Laat het levend water stromen door 
ons heen 

 
Opwekking 488 
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik 
aan uw voeten ben, trots en twijfel 
wijken, voor de kracht van Uw 

liefde 
 
-Refrein- 
Houd mij vast, laat Uw liefde 

stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als 

een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen 
door Uw Geest, En de kracht van 
Uw liefde. 

 
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw 
schoonheid zien 

En Uw liefde voelen diep in mij en 

Heer leer mij Uw wil, zodat ik U 
steeds dienen kan. En elke dag 
mag leven 

Door de kracht van Uw liefde 
-Refrein 2x- 
 
-Slot 2x- 

Dan zweef ik op de wind, gedragen 
door Uw Geest, En de kracht van 
Uw liefde. 
 

Psalm 134: 3 (o) 
Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter 

eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER. 
 

Opwekking 259 
Want zijn naam is verheven, 
zijn glorie boven hemel en aard'. 
Heilig is de Heer God almachtig. 

Die was en die is en die komen zal. 
Want zijn naam is verheven, 
zijn glorie boven hemel en aard'. 
Heilig is de Heer God almachtig, 

die zit op de troon 
en die leeft in eeuwigheid. 
 
Psalm 150 DNP 

1.Halleluja, volken, kom: 
prijs God in zijn heiligdom. 
Prijs Hem om zijn oppermacht, 
om zijn daden, om zijn pracht. 

Prijs Hem, Hij is hoogverheven. 
Laten hoorn en harp en lier, 
tamboerijn en dansplezier 

Hem uitbundig hulde geven. 
 
2. Prijs God, roep zijn glorie uit 
bij de snaren, bij de fluit. 

Prijs Hem, geef Hem eer en dank 
met de schelle bekkenklank. 
Prijs Hem, sla op de cimbalen. 
Laat het klinken, altijd weer: 

‘Halleluja’ voor de HEER. 
Prijs Hem wie kan ademhalen! 


