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

LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom & mededelingen
Zingen: Opwekking 654 – De vreugde van U is mijn kracht
-

Stil Gebed, Onze hulp en Groet

Zingen: Psalm Project 116 – God heb ik lief
-

Kinderen mogen naar voren komen
Moment met de kinderen

Kinderlied: Elly & Rikkert - Jozef had een jas
-

Kinderen gaan naar Bijbeluur

LUISTEREN NAAR GOD
- Woorden voor onderweg
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest
- Bijbellezing: Psalm 139
Zingen: Psalm 139: 1,13,14
Verkondiging n.a.v. Psalm 139: 21-22 met als thema: Haat door Liefde
Zingen: Liedboek 279: 1,3,4,5,7 Het duurt niet lang meer tot de tijd
DANK, GEBED EN UITZENDING
- Dankgebed en gebeden
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Stichting Gave
2e collecte: Kerk
3e collecte: Eigen Jeugdwerk
Zingen: Gods zegen voor jou - Sela
-

Uitzending en Zegen

Overmaken:
NL 02 ABNA 048 3200
689
Omschrijving:
Collecte 25 september
2022
Via link:
cgkdeopenhof.nl/geven

Of scan onderstaande QRcode:

Opwekking 654
Dank U voor deze nieuwe dag
die ik van U ontvangen mag,
Heer wat een zegen,
elke dag opnieuw.
U geeft uw liefde telkens weer
en uw genade keer op keer,
iedere morgen, elke dag opnieuw.
U geeft mij vrede
die de wereld niet geeft,
U geeft mij blijdschap
door uw Heilige Geest.
Refrein:
Ja, de blijdschap die U mij geeft,
is meer dan de vreugde
die de wereld heeft.
Als de zon schijnt
en in de donkere nacht;
de vreugde van U is mijn kracht,
de vreugde van U is mijn kracht.
Psalm Project 116
God heb ik lief, want Hij is trouw
mijn Heer,
Hij hoort mijn stem, mijn smeken en
mijn klagen.
Hij richt zijn oor, ‘k roep tot hem al
mijn dagen,
Hij geeft mij hulp, Hij redt mij keer
op keer,
ja Hij redt mij keer op keer.
Ik riep in nood, tot God wees mij
nabij,
toen hoorde God, Hij is mijn liefde
waardig.
De Heer is groot, genadig en
rechtvaardig
en onze God ontfermt zich op ’t
gebed,
Hij ontfermt zich op ’t gebed.
God heb ik lief.
Hij is trouw mijn Heer,
genadig, rechtvaardig is de Heer.
God heb ik lief.
Hij is trouw mijn Heer,
genadig, rechtvaardig is de Heer,
genadig, rechtvaardig is de Heer,
is de Heer.
U hebt mij Heer, in het dood’lijkst
tijdsgewricht,
mijn ziel gered, mijn tranen willen
drogen,
mij ondersteund, nu zal ik voor uw
ogen,
steeds wandelen, in het vrolijk
levenslicht,
in het vrolijk levenslicht.
God heb ik lief.
Hij is trouw mijn Heer,
genadig, rechtvaardig is de Heer.
God heb ik lief.
Hij is trouw mijn Heer,
genadig, rechtvaardig is de Heer,
genadig, rechtvaardig is de Heer,
is de Heer,
is de Heer.
Kinderlied
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
Psalm 139
1.Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
13.Zou ik niet haten, die U haat,
de wijsheid van uw weg verlaat
en opstaat tegen U? Hij is
een kind van kwaad en duisternis.
Uw vijanden die U verlaten,
hoe zou ik hen, o Heer, niet haten?

14.Doorgrond, o God, mijn hart; het
ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.
Gezang 279
1.Het duurt niet lang meer tot de tijd
van Christus aan zal breken,
en Hij in grote heerlijkheid
het oordeel uit zal spreken.
Het lachen is dat uur gedaan,
als alles zal in vuur vergaan,
naar Petrus heeft geschreven.
3.Als Hij het boek geheven houdt
en leest wat staat geschreven,
wat ieder mens zo jong als oud
op aarde heeft bedreven,
hoort ieder mens Hem bevend aan,
hoort ieder wat hij heeft gedaan
de dagen van zijn leven.
4.Wee dan de mens die enkel heeft
het aardse goed verkoren,
niet bij des Heren woord geleefd,
de hemel heeft verloren.
Hij zal voorgoed ter zijde staan,
met satan mede moeten g aan,
van Christus af, in 't duister.
5.O Jezus, help mij dan ter tijd
terwille van uw wonden,
dat in het boek der zaligheid
ook mijn naam wordt gevonden.
Ik koester ook geen twijfel meer,
ik weet ook wel, getrouwe Heer,
dat Gij hebt overwonnen.
7.Heer Jezus, ach wat duurt het
lang
tot aan die dag der dagen.
Zie ons op aarde klein en bang,
bezocht door duizend plagen.
Kom Rechter in uw majesteit
in uw genade, kom, bevrijd
ons van het kwade. Amen.
Gods zegen voor jou - Sela
Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!
Gods zegen voor jou in de naam
van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van
Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.
Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
leef je geloof elke dag!

