Welkom, mededelingen, stil gebed
Zondag 11 november 2018
Aanvang 19.00 uur
Regenboogkerk Epe

Ontmoetingsdienst
Thema: ‘Blind date’

Samenzang: Lied 687 : 1 en 3 (Opw.)
Heer, wijs mij Uw weg
En leid mij als een kind
Dat heel de levensweg
Slechts in U richting vindt
Als mij de moed ontbreekt
Om door te gaan
Troost mij dan liefdevol
En moedig mij weer aan
Heer, leer mij Uw wil
Aanvaarden als een kind
Dat blindelings en stil
U vertrouwd, vrede vindt
Als mij de wil ontbreekt
Uw weg te gaan
Spreek door Uw woord en Geest
Mijn hart en leven aan
Bemoediging en groet
Koor zingt 2 nummers
Gebed
Samenzang: Lied 214 (Opw.)

Voorganger: Ds. H. van Ark
Muzikale medewerking: Koor Ichtus uit Heerde o.l.v. Annet Diderik

Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk’re dal ligt achter mij,
en ‘k weet mij in zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle vriend is Hij.
Refrein: Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.
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Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist’re wolk bedekt de zon,
en ‘k kan niet anders ‘k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.
Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg’k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
o, mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt te midden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.
Refrein:
Schriftlezing: Matteüs 20 : 29 – 34 (NBV)
Toen ze uit Jericho vertrokken, volgde hem een grote menigte. Er
zaten daar twee blinden langs de weg die, toen ze hoorden dat Jezus
voorbijkwam, begonnen te roepen: ‘Heer, Zoon van David, heb
medelijden met ons!’ Men snauwde hun toe dat ze hun mond
moesten houden. Maar ze riepen nog harder: ‘Heer, Zoon van David,
heb medelijden met ons!’ Jezus bleef staan, hij riep hen en vroeg:
‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ Ze antwoordden: ‘Heer, open onze
ogen!’ Jezus kreeg medelijden en raakte hun ogen aan. Meteen
konden ze weer zien en ze volgden hem.

Samenzang: Lied 347 (Opw.)
Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.
Jezus, Hij is Heer,
)
Hij is Heer
) 4x
Naam aller namen, naam aller namen.
Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de Heil’ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam.
Jezus, U bent Heer,
)
U bent Heer.
) 4x
Naam aller namen, naam aller namen.
Dankgebed

Koor zingt 2 nummers

Collecte: Annet speelt piano

Overdenking

Slotlied: Lied 416
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen
Met aansluitend zingen: Lied 415 : 3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
Zegen
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