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

 
LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                                                           

- Welkom & mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 123 Groot is uw trouw o Heer 
 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
 
Zingen: Psalm 103: 3,5 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Jesaja 44: 9-20 

 
Zingen: Psalm 145: 1,2 DNP 
 

Verkondiging met als thema: Hoe ziet God er eigenlijk uit? 
 

Zingen: Opwekking 407 Hoe groot zijt Gij 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Stichting Gave 

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 
Zingen Geloofsbelijdenis: Weerklank 305 Ik geloof dat God mijn Vader 
 

- Uitzending en Zegen 
 
Wij antwoorden met NLB 415: 3 Amen, amen, amen 
 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Overmaken: 
NL 02 ABNA 048 3200 689  
Omschrijving:  
Collecte 25 september 2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan de QR-code: 
 
 
 
 
 



 

 
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. -2x- 

 
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. -2x- 
 

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. -2x- 
 
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. -2x- 
 

Psalm 103 
3.Hij is een God van liefde en 
genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de 

daden 
van Hem die niet voor altijd met ons 
twist, 

die ons niet doet naar alles wat wij 
deden, 
ons niet naar onze 
ongerechtigheden 

vergeldt, maar onze schuld heeft 
uitgewist. 
 
5.Zoals een vader liefdevol zijn 

armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met 
erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van 

Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft 
genomen, 

Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht 
gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn 
stem. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Psalm 145 DNP 

1.Mijn God en koning, ik wil 
toegewijd 
uw naam verhogen tot in 
eeuwigheid. 

Ik breng U dankbaar hulde, elke 
dag; 
ik prijs uw naam zolang ik leven 
mag: 

‘Hij is de lofzang waard! Laat heel 
de aarde 
Hem eren en zijn koningschap 

aanvaarden. 
De HEER is groot, door niets wordt 
Hij gebonden; 
geen mens die ooit zijn grootheid 

kan doorgronden.’ 
 
2.De mensen loven U de eeuwen 
door. 

Wat U gedaan heeft, prijzen zij in 
koor. 
Zij zeggen dat U indrukwekkend 
bent; 

ook ik maak graag uw wonderen 
bekend. 
Zij zullen vol ontzag uw daden 

roemen; 
ook ik wil uw verhevenheid 
benoemen. 
Laat iedereen uw goedheid luid 

bezingen; 
U bent volmaakt, U doet de juiste 
dingen. 
 

Opwekking 407 
1.O, Heer mijn God, 
wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt 

voortgebracht. 
Het sterrenlicht, 
het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw 

kracht. 
 
Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer mijn God: -2x- 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
 

2.Als ik bedenk, hoe Jezus zonder 
klagen 
tot in de dood gegaan is als een 
Lam, 

sta ik verbaasd, 
dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich 
nam. 

 
Dan zingt mijn ziel) 
tot U, o Heer mijn God 

hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
 
3.Als Christus komt 

met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, 
hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem 

buigen 
en zingt mijn ziel: 
o Heer, hoe groot zijt Gij! 
 

 

Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer mijn God 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
 

Weerklank 305 (LB 460) 
Ik geloof dat God mijn Vader 
Bron van al het goede is, 
die van hemel en van aarde 

Schepper, Herder, Hoeder is: 
Hij zal weiden, medelijden, 
teder als een moeder is. 

 
Ik geloof dat Jezus Heer is, 
die zachtmoedig binnenrijdt, 
aan wie alle dank en eer is: 

zaad tot ondergang bereid. 
Opgestaan en opgevaren 
keert Hij weer in heerlijkheid. 
 

Ik geloof: de Geest, de Trooster, 
en één kerk, de ware bruid, 
de vergeving van de zonden 
paaslicht dat ons graf ontsluit. 

Eeuwig samen zing ik ‘amen’, 
roep ik, God, uw glorie uit! 
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