Orde van dienst 8 mei 2022, Assen
Thema: de helm van de zaligheid
Voor de dienst: Ps. 98: 1 en 4
1. Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
4. Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
Mededelingen van de kerkenraad
Psalm 43: 3
O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.
Stil Gebed
Votum en Groet
Psalm 43: 4
Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Wetslezing:
Elb. 304: 1, 2
1. Vader, vol van vrees en schaamte
buigen wij voor U.
Heel uw werk, door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.
2. Heer ontferm U over ons
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.
Verootmoedigingsgebed
Elb. 304: 3
Vader, in dit uur der waarheid
keren we’ ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.
Genadeverkondiging
Elb. 304: 4
Vul ons met uw heil'ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen,
dat wij uw Naam verhogen, Heer. (2x)
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lezen: Jes. 59
1 Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en
Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. 2 Maar uw
ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn
aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.
3 Want uw handen zijn met bloed besmet, en uw vingers met ongerechtigheid. Uw
lippen spreken leugen, uw tong brengt onrecht tot uiting. 4 Er is niemand die
bijeenroept in gerechtigheid er is niemand die in trouw een rechtszaak voert. Zij
vertrouwen op holle woorden en spreken valse dingen. Zij zijn zwanger van onheil,
zij baren ongerechtigheid. 5 Zij broeden eieren van een gifslang uit en zij weven
spinnenwebben. Wie van hun eieren eet, sterft; is er een kapotgedrukt, dan perst er
zich een adder uit. 6 Hun webben zijn niet geschikt voor kleding, en zij zullen zich
niet kunnen bedekken met hun maaksels. Hun maaksels zijn maaksels van

ongerechtigheid; gewelddadig werk is in hun handen. 7 Hun voeten snellen naar het
kwaad, zij haasten zich om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn
zondige gedachten, verwoesting en ondergang zijn op hun gebaande wegen. 8 De
weg van de vrede kennen zij niet, er is geen recht in hun sporen. Zij gaan kromme
paden; ieder die ze betreedt, kent de vrede niet.
9 Daarom is het recht ver van ons en bereikt de gerechtigheid ons niet. Wij zien uit
naar licht, maar zie, er is duisternis; naar stralend licht, maar wij wandelen in
donkerheid. 10 Wij tasten als blinden langs de wand, ja, wij tasten als mensen
zonder ogen, wij struikelen midden op de dag, als in de schemering, wij verkeren,
zoals de doden, in woeste plaatsen. 11 Wij grommen allen als beren, en wij kirren
voortdurend als duiven. Wij zien uit naar recht, maar het is er niet; naar heil, maar
dat is ver van ons.
12 Want onze overtredingen zijn talrijk voor U en onze zonden getuigen tegen ons.
Want onze overtredingen zijn bij ons, onze ongerechtigheden, wij kennen ze: 13
het overtreden en het liegen tegen de HEERE en het zich afkeren bij onze God
vandaan, het spreken van onderdrukking en afvalligheid, het zwanger zijn en
melding maken van leugenachtige woorden vanuit het hart.
14 Daarom is het recht teruggeweken, en de gerechtigheid blijft van verre staan.
Want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan niet binnenkomen. 15
Ja, de waarheid ontbreekt, en wie zich afkeert van het kwade, wordt beroofd. En de
HEERE zag het, en het was kwalijk in Zijn ogen dat er geen recht was.
16 Omdat Hij zag dat er niemand was, ontzette Hij Zich, want er was geen
voorbidder. Daarom bracht Zijn arm Hem heil, en Zijn gerechtigheid, die
ondersteunde Hem. 17 Want Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette
de helm van het heil op Zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok Hij aan als
kleding en Hij hulde zich in de na-ijver als mantel.
18 Naar de daden, daarnaar zal Hij vergelden, grimmigheid aan Zijn tegenstanders,
vergelding aan Zijn vijanden. Aan de kustlanden zal Hij vergelden wat zij
verdienen. 19 Dan zullen zij de Naam van de HEERE vrezen vanwaar de zon
ondergaat, en Zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt. Als de vijand zal komen
als een rivier, zal de Geest van de HEERE de banier tegen hem oprichten. 20 En
naar Sion zal een Verlosser komen voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren,
spreekt de HEERE.
21 Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die
op U is, en Mijn woorden die Ik U in de mond gelegd heb, zullen uit Uw mond niet
wijken, ook niet uit de mond van Uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de
nakomelingen van Uw nakomelingen, zegt de HEERE, van nu aan tot in
eeuwigheid.
Elb. 448 (kinderlied)
1. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

2. Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.
3. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.
Lezen: Ef. 6:10-18
10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn
macht. 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt
houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd
niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de
wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten
van het kwaad in de hemelse gewesten.
13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt
bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het
borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van
het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op,
waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de
helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 18 terwijl u
bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin
waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
Gez. 96: 1, 2, 8
1. Wordt krachtig in de Heer
en in zijn sterke macht,
de duivel gaat tekeer,
weest op zijn list bedacht.
2. Niet tegen vlees en bloed
is deze strijd gericht,
het is een geest die woedt,
een vijand van het licht,
8. De helm van het behoud
die om de slapen sluit,
dat is het heil van God,
de kracht der zaligheid.

Verkondiging n.a.v. Ef.6: 17a ‘de helm van de zaligheid’
Gez. 291
1. Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.
2. Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog.
Voor wie het heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemd'lingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland!
Gebeden
Collecte voor de kinderclub
Gezongen Geloofsbelijdenis (melodie Gez. 114)
'k Geloof in God de Vader, die almachtig
hemel en aarde schiep;
in Jezus Christus, Zoon uit God geboren,
die Hem tot aanzijn riep,
mijn Heer, die van de Heilge Geest ontvangen
geboren uit een maagd,
geleden heeft ten tijde van Pilatus,
onschuldig aangeklaagd.
Gekruisigd en gestorven en begraven,
gedaald in helse dood,
de derde dag verrezen, opgevaren,
zit Hij voortaan naast God,
vanwaar Hij op een dag terug zal komen
als rechter van 't heelal
en alle levenden en alle doden
ten oordeel houden zal.

De Heil’ge Geest, Hij wordt door mij beleden.
'k Geloof dat God ons geeft
een kerk die heilig is en in de wereld
als zijn gemeenschap leeft.
'k Geloof dat God mijn zonden wil vergeven,
mijn lichaam eens bevrijdt
van dood en ondergang, en ik zal leven
in alle eeuwigheid.
Zegen
Gez. 456: 3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
Na de dienst: Gez. 411: 1, 6
1. Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
6. Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
Vragen voor de nabespreking
1. De helm beschermt onze meest kwetsbare ‘plek’. Hoe beschermen mensen zich
over het algemeen wanneer ze in geestelijk opzicht kwetsbaar zijn?
2. De helm beschermt onze meest kwetsbare ‘plek’. Wilt u vertellen wat de uwe is
en hoe u die beschermt?

3. Hoe probeert satan onze daden en vooral onze reflexen te beïnvloeden?
4. ‘Valhelm hoofdzaak’: welke relatie ziet u met onze tekst?
5. ‘pronken met andermans veren’: welke relatie ziet u met onze tekst?

