Ontmoetingsdienst in de Goede Herderkerk
8 april 19.00 uur. Thema: Zet die stap……!
Voorganger: ds. P. Hellinga uit Zwolle
Met medewerking van:
Gospelkoor To You uit Epe
===============================================================

Welkomstwoord en mededelingen
Zingen: Lied 599 (Opw.)
Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.
En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon,
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.
Refrein: Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt.
En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.

Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon,
En nu is alles klaar
wanneer jij komt. Refrein: 2x
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.
Stil, gebed, bemoediging en groet
Koor: - The Majesty
- Seekers of your heart
Gebed
Zingen: Lied 488 (Opw.)
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 dichterbij, 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
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
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Lezing: Matteüs 14 : 22-33 (NBG)
Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en
alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij
de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij
de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was
daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadiën van de
vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de
golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen
toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer
zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en
schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf
kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ Petrus antwoordde: ‘Heer, als u
het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’
Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar
Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij
bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’
Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei:
‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ Toen ze in de boot
stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor
hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’
Koor: - Lead me, Lord
- Lord, I stretch my hands to You
Overdenking
Zingen: Lied 939
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis

en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.
Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.
Koor: - Geef aan elkaar Gods vrede door
- I will give thanks
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied: Lied 248
De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.
Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.
Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefde en majesteit.
Zegen
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