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Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 6: 1 en 3 (NB)
HEER, toon mij uw genade,
straf mij niet naar mijn daden,
ik was in kwaad verblind.
Komt mij uw hand kastijden,
sla mij met medelijden
als uw weerspannig kind.

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Opwekking 428
Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 20: 29-34

Keer weder, red mijn leven!
Wil mij toch uitkomst geven:
uw goedheid is zeer groot.
Want wie kan U gedenken,
wie kan U ere schenken
in ‘t donker van de dood?

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer-
dat God mij nooit verlaat.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid )
dat ik genade vond.             )2x

29 En toen zij Jericho uit gingen, volgde een grote menigte Hem.
30 En zie, twee blinden, die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden dat Jezus 
voorbijging: Heere, Zoon van David, ontferm U over ons!
31 De menigte bestrafte hen, opdat zij zouden zwijgen; maar zij riepen des te 
meer: Ontferm U over ons, Heere, Zoon van David!
32 En Jezus stond stil, riep hen en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal?
33 Zij zeiden tegen Hem: Heere, dat onze ogen geopend worden.
34 En Jezus, Die innerlijk met ontferming bewogen was, raakte hun ogen aan; en 
meteen werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem.

Zingen: Psalm 42: 1, 3 en 5 (OB) m.m.v. bovenstemgroep
‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad’ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen?

O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
Waartoe zijt g’ in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss’len in geluk.
Hoop op God, sla ‘t oog naar boven;
Want ik zal Zijn Naam nog loven.



Maar de Heer zal uitkomst geven,
Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.
‘k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Verkondiging

Zingen: Psalm 116: 1 (OB)
God heb ik lief, want die getrouwe 
HEER
hoort mijne stem, mijn smekingen, 
mijn klagen.
Hij neigt zijn oor, ‘k roep tot Hem al 
mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer 
op keer.

Gebed 1: voor gewas en arbeid

Zingen: Psalm 116: 3 (OB)
“Och HEER, och wierd mijn ziel door U 
gered!”
Toen hoorde God, Hij is mijn liefde 
waardig.
De HEER is groot, genadig en 
rechtvaardig,
en onze God ontfermt zich op ‘t 
gebed.

Gebed 2: voor kerk en wereld

Zingen: Opwekking 125
Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn 
gebed.
Vergeef mijn zonden nu, en reinig 
mijn hart.

Zie mij voor U staan, zondig en 
onrein.
O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

Met uw liefde, Heer, kom mij 
tegemoet,
nu ik mij tot U keer, en maak alles 
goed.

Jezus  op  uw  Woord,  vestig  ik  mijn
hoop.
U leeft en U verhoort mijn bede tot U.



Collecte

Geloofsbelijdenis

Zingen: Joh. de Heer 287: 1, 3 en 4
Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die 't heelal verheugde,
bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.

Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht,
opdat wij Uw naam verhogen,
juichend voor Uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht.
Ieder wilt Gij zijn een Vader,
die in Jezus tot U vlucht.

Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van Uw pracht:
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij,  Heer, zijt ons hoogst verlangen:
doof niet voor Uw licht ons oog.

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen
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