ORDE VAN DIENST ZONDAG 18 JULI 2021, vGK ASSEN e.o.. ‘OASE’
Zingen voor de dienst: ELB. 374: 1,3
1. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
3. Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij. Refrein
Mededelingen van de kerkenraad
Zingen: Psalm 33: 1, 3
1. Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.
8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: Opwekking 717
Stil mijn ziel wees stil en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds, Hij is er bij
In je beproevingen en zorgen.
Refrein: God U bent mijn God

En ik vertrouw op U en zal niet wankelen.
Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen.
Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af,
Dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding. refrein
Stil mijn ziel wees stil, en laat nooit los
De waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. refrein
Verootmoedigingsgebed
Zingen: Psalm 51: 1
Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht,
ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden.
Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden.
Door eigen schuld verzink ik in de nacht.
Wees mij nabij naar uw barmhartigheid,
reinig mij door uw diepe mededogen.
Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit,
mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.
Genadeverkondiging
Zingen: Psalm 51: 4
Voltrek de reiniging en raak mij aan
met bloed en hysop, dan ben ik genezen.
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen
zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan.
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond,
doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen,
dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond.
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.
Wetslezing
Zingen: Psalm 51: 5
Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht,
geef mij een vaste geest, die diep van binnen
zonder onzekerheid U blijft beminnen,
verwerp mij niet van voor uw aangezicht.
Ontneem mij niet uw heil'ge Geest, o God,
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,
en richt geheel mijn wil op uw gebod,
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Lezen: Genesis 1: 26 - 2: 3
26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij
heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en
over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! 27 En God schiep de mens naar Zijn
beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en
onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de
dieren die over de aarde kruipen! 29 En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op
heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel
dienen. 30 Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de
aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo.
31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest
en het was morgen geweest: de zesde dag.
1 Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht. 2 Toen God op de zevende dag
Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat
Hij gemaakt had. 3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al
Zijn werk, dat God schiep door het te maken.
Zingen: ELB 161
Komt laat ons vrolijk zingen,
tot God die alles schiep,
die bloemen, vissen, vogels,
uit niet tot leven riep.
Met nevels als een sluier,
de groene aarde tooit,
zijn dauw als vreugdeparels,
over de velden strooit.
Die heuvels schiep en dalen,
waar hij de aard' betrad;
die zon en maan en sterren,
tot licht gaf op ons pad.
Looft hem die ook de mensen,
tot vreugd geschapen heeft
en die ons onze schulden,
om Jezus' wil vergeeft.
O God die ons in Christus,
een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade,
nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind'ren leven
en spelen in uw hof
en met de eng'len zingen,
uw glorie en uw lof.
Lezen: Hebreeën 4: 1-11
1 Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de
belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. 2 Want ook aan ons is het Evangelie

verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het
niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden.
3 Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals Hij gezegd heeft: Daarom
heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan! En dat terwijl Zijn werken al
sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. 4 Want Hij heeft ergens over de zevende dag
als volgt gesproken: En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust. 5 En op deze
plaats opnieuw: Zij zullen Mijn rust niet binnengaan!
6 Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan wie het Evangelie
eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, 7 bepaalt Hij
opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer Hij zo lange tijd daarna door David zegt (zoals
al eerder gezegd is): Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. 8 Want als Jozua hen
al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag.
9 Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God, 10 want wie Zijn rust
binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.
11 Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van
dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen.
Zingen: Gez. 305: 1
Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.
Verkondiging n.a.v. Prediker 4:6 ‘een handvol rust’
Prediker 4:4-6: 4 Verder zag ik van al het zwoegen en alle bekwaamheid bij het werk, dat het
iemand afgunst oplevert van zijn naaste. Ook dat is vluchtig en najagen van wind. 5 De dwaas
vouwt zijn handen samen en eet zijn eigen vlees. 6 Een hand vol rust is beter dan beide vuisten
vol zwoegen en najagen van wind.
Zingen: Gez. 479: 1,3
1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Gelezen Geloofsbelijdenis
Zingen: Gez. 479: 4
Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
Gebeden
Collecte voor ZOA
Zingen: Gez. 424: 1
Looft overal, looft al wat adem heeft,
looft God die leeft.
De aard' is niet zo wijd,
of God wordt lof bereid,
zo hoog de hemel niet
of daarheen reikt het lied.
Looft overal, looft al wat adem heeft,
looft God die leeft.
Zegen
Zingen: Gez. 424: 2
Looft overal, looft al wat adem heeft,
looft God die leeft.
De kerk zingt schoon en luid
het lied dat niemand stuit,
het hart is 't bovenal,
dat eeuwig zingen zal.
Looft overal, looft al wat adem heeft,
looft God die leeft.
Vragen voor de nabespreking:
1. Wat is voor u een goed voorbeeld van rust?
2. Wat betekent het voor u dat de zondag een rustdag is? Kunt u hier een concreet
voorbeeld van geven?
3. Welke invloed heeft voor u het vieren van de zondag op de andere dagen van de week?
4. Misschien klinken alle vorige antwoorden wel als mooie theorie. Hoe ziet bij u de praktijk
van de rust die God geeft eruit?
5. Wat betekent het voor u dat we mogen uitzien naar de ‘eeuwige rust’?

