4 juli 2021 Assen
Opb 22: 20 Het Ja-woord van Jezus
Zingen voor de dienst: El 140 Kroon Hem met gouden kroon
Mededelingen
Intochtslied Ps. 89: 6, 7 Wij loven Heer de macht / Hoe zalig is het volk
stil gebed, votum, groet
Gz 289:1 Morgenglans der eeuwigheid
Lezing uit 1 Thessalonicenzen Oproep tot waakzaamheid
1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u
schrijft.
2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.
3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf
hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet
ontvluchten.
4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.
5 U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en
ook niet van de duisternis.
6 Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.
7 Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken.
8 Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en
liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.
9 Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door
onze Heere Jezus Christus,
10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem
zouden leven.
11 Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.
Zingen: Gz 289:2
Opwekkingen tot geestelijk leven
12 En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de
Heere en u terechtwijzen,
13 en hen uitermate hoog te achten in liefde, om hun werk. Leef in vrede met elkaar.
14 En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de
moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben.
15 Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na,
én voor elkaar én voor allen.
16 Verblijd u altijd.
17 Bid zonder ophouden.
18 Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
19 Blus de Geest niet uit.
20 Veracht de profetieën niet.
21 Beproef alle dingen, behoud het goede.
22 Onthoud u van elke vorm van kwaad.

Zingen: Gz 289:3
Groet en zegenbede
23 En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte
geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus
Christus.
24 Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing Openbaring 22: 1-21 HSV
1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de
troon van God en van het Lam kwam.
2 In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de
Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn
vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.
3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar
zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen,
4 en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.
5 En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de
Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.
6 En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God
van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat
met spoed moet gebeuren.
7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht
neemt.
8 En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en
gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet
zien.
9 En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en
van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid
God.
10 En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is
nabij.
11 Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler
worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is,
laat hij nog meer geheiligd worden.
12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk
zal zijn.
13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.
14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des
levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.
15 Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars,
de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.
16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen.
Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.
17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij
die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.

18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand
iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven
zijn.
19 En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel
afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek
geschreven zijn.
20 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!
21 De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Gz 259:1 Halleluja, lof zij het Lam
Verkondiging
Gz 296:1,2,3 Ik kom met haast roept Jezus’ stem
Dankgebed en voorbeden
Inzameling der gaven
Geloofsbelijdenis
Slotzang Gz 300: 1, 6 Eens als de bazuinen klinken: JA en AMEN wordt gezegd!
Zegen

----

Vragen voor de nabespreking:
Wat is u opgevallen bij de Bijbellezing?
Wat raakte? Wat vond u mooi, bemoedigend, moeilijk…
Wat betekent het Ja-woord van de Here Jezus voor u?

