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LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                                         1e Advent                                                   
- Welkom & mededelingen 

 
Zingen: Opwekking 277(2x)  Machtig God, Sterke Rots 
 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
 
Zingen: Psalm 111: 1,2 Van ganser harte loof ik Hem 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Kolossenzen 2: 6-15  
- Zondag 12 Heidelbergse Catechismus  

 
Zingen: NLB 675: 1,2  Geest van hierboven 
 

Verkondiging met als thema: Familietrekken 
 

Zingen: NLB 624: 1,2,3 Christus onze Heer verrees 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 

- Collectemogelijkheden: 1e collecte: HIP (Hulp in Praktijk) 

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 

- Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen Weerklank 183: 1,2  U zij de glorie 
 

- Uitzending en Zegen 
 
Zingen Weerklank 183: 3 
 
Zondag 12 
Vraag 31: 
Waarom heet de Zoon van God ook Christus? 
Antwoord: De naam Christus betekent Gezalfde. Jezus is gezalfd met de Heilige Geest 
- tot Profeet om ons Gods heilsplan te leren, 
- tot Priester om voor ons het offer van zijn leven te brengen en om voor ons te bidden, 
- tot Koning om ons te regeren en bij onze verlossing te bewaren. 
 
Vraag 32: 
Waarom word jij een christen genoemd? 
Antwoord: 
Omdat ook ik ben gezalfd met de Heilige Geest 
- Tot profeet om Jezus’ Naam te belijden 
- Tot priester om Hem het offer van dank te brengen 
- Tot koning om tegen de zonde te strijden en eenmaal met Hem te overwinnen  
 

Overmaken: 
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689  
Omschrijving:  
Collecte 27 november 
2022 
 
Via link: 
cgkdeopenhof.nl/geven 
 
Of scan onderstaande 
QR-code: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Opwekking 277  
Machtig God, sterke Rots, 

U alleen bent waardig. 
Aard’ en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 

 
Lam van God, hoogste 
Heer, 

heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 

 
Prijst de Vader, prijst de 
Zoon. 

Prijst de Geest, die in ons 
woont. 
Prijst de Koning der 

heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 

Psalm 111 
1.Van ganser harte loof  ik 
Hem 

in 't midden van Jeruzalem, 
den Heer in 't midden der 
getrouwen. 

Groot zijn de daden van den 
Heer, 
Hij doet wie lust heef t aan 

zijn leer 
de schoonheid van zijn heil 
aanschouwen. 

 
2.Zijn doen is louter 
majesteit, 

zijn luister, zijn 
gerechtigheid 
houdt eeuwig stand, blijf t 

eeuwig gelden. 
Genadig en barmhartig is 
de Heer, en zijn gedachtenis 

eeuwig waar Hij zijn daden 
stelde. 
 

NLB 675 
1.Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw 
kracht! 
Hemelse Vrede, 

deel U nu mede 
aan een wereld die U 
verwacht! 

Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 

al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. 
Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 

als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. 

Halleluja! 
 
2.Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt 
liefgehad? 

Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand 

gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. 

Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 

die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kindren zijn. 

Halleluja! 
 
NLB 624 

1.Christus, onze Heer, 
verrees, 
halleluja! 

Heil'ge dag na angst en 
vrees, 
halleluja! 

Die verhoogd werd aan het 
kruis, 
halleluja, 

bracht ons in Gods vrijheid 
thuis, 
halleluja! 

 
2.Prijst nu Christus in ons 
lied, 

halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, 
halleluja, 

die aanvaardde kruis en 
graf , 
halleluja, 

dat Hij zon daars 't leven 
gaf , 
halleluja! 

 
3.Maar zijn lijden en zijn 
strijd, 

halleluja, 
heef t verzoening ons bereid, 
halleluja! 

Nu is Hij der heem'len Heer, 
halleluja! 

Eng'len juub'len Hem ter 
eer, 
halleluja! 

 
Weerklank 183 
1. U zij de glorie, opgestane 

Heer! 
U zij de victorie, nu en 
immermeer. 

Vol van licht en luister daalt 
de engel af , 
En verbreekt de kluister van 

’t verwonnen graf : 
U zij de glorie, opgestane 
Heer! 

U zij de victorie, nu en 
immermeer. 
 

2. Zie Hem verschijnen, 
Jezus, onze Heer! 
Redder van de zijnen; twijfel 

nu niet meer. 
Zie zijn aanschijn blinken als 
de morgenzon; 

Laat uw lied weerklinken: 
‘Christus overwon!’ 
U zij de glorie, opgestane 

Heer! 
U zij de victorie, nu en 
immermeer. 

 
3. Zou ik nog vrezen, 
Christus leef t voorgoed, 

die met heel mijn wezen ik 
beminnen moet. 
Hij is mijn victorie, troost en 

toeverlaat, 
Die mij in zijn glorie eeuwig 
delen laat. 

U zij de glorie, opgestane 
Heer! 
U zij de victorie, nu en 

immermeer 
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