15 mei 2022 Assen. Onderwerp: Johannes 20: 19-21 “Leven in vrede”.
Voorganger: Ds. J.J. Douma van der Molen. Orgel: Rolf Anneveldt.
Gezang 114: 1 en 3
1 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,
een nieuwe aarde ontstond
om het geheim des levens te beseffen,
niet meer in zee gegrond.
Ik zag een stad verblindend naderkomen,
een middelpunt van feest,
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen
van ouds moet zijn geweest.
3 De Koning die zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.
Mededelingen
Intochtslied Psalm 99: 1, 3 en 6
1 God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij.
Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem,
die met macht gekroond op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen.
3 Niet op bruut geweld hebt G' uw macht gesteld.
Gij o Koning, zegt; Ik bemin het recht.
Onder uw beleid heerst gerechtigheid;
uw verbond heeft leven aan uw volk gegeven.
6 In een dicht wolk sprak Hij tot zijn volk.
Wat Hij metterdaad openbaarde, staat
in hun hart gegrift als zijn heilig schrift.
't Woord, door God gegeven, is voor hen het leven.
Stil gebed, gelofte en groet

Lied van verootmoediging: Gezang 285: 1 en 2
1 Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.
2 Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!
Genadeverkondiging: Romeinen 5:1 NBV21
1 Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met
God, door onze Heer Jezus Christus.
Gezang 285: 3
3 Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
Wetslezing uit de NBV21
1 Toen sprak God deze woorden:
2 ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
3 Vereer naast Mij geen andere goden.
4 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel
hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.
5 Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen
ontrouw. Als ouders Mij haten en zondigen, roep Ik hun kinderen daarvoor ter
verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht;

6 maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik mijn trouw tot in het
duizendste geslacht.
7 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt
laat Hij niet vrijuit gaan.
8 Houd de sabbat in ere als een heilige dag.
9 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten,
10 maar de zevende dag is de sabbat, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag
u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en
slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen.
11 Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met
alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de
sabbat gezegend en geheiligd.
12 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land
dat de HEER, uw God, u geven zal.
13 Pleeg geen moord.
14 Pleeg geen overspel.
15 Steel niet.
16 Leg over een ander geen vals getuigenis af.
17 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op
zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’
Gezang 285: 4
4 Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!
Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
Kinderlied: ELB 501: 1 en 3
Vrede van God, de vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Heilige Geest, de Heilige Geest,
De Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Schriftlezingen:
Johannes 14:15-27 HSV De belofte van de andere Trooster
15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.
16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij
u blijft tot in eeuwigheid,
17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij
ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u
zijn.
18 Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.
19 Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien,
want Ik leef en u zult leven.
20 Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u.
21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie
Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf
aan hem openbaren.
22 Judas, niet de Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt het dat U Zichzelf aan
ons zult openbaren en niet aan de wereld?
23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord
in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe
komen en bij hem intrek nemen.
24 Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u
hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.
25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf.
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die
zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.
27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u.
Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.
Johannes 20: 19-23
19 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de
plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren,
kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u!
20 En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De
discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen.
21 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden
heeft, zend Ik ook u.
22 En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de
Heilige Geest.
23 Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem
toerekent, blijven ze hem toegerekend.
ELB 79
Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk mij de Vader zond,

zend ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk mij de Vader zond,
zend ik ook u.
Blijf in mijn vrede, blijf in mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.
Blijf in mijn vrede, blijf in mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.
Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
Verkondiging “Leven in vrede”
ELB 270
1 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
2 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
Dankgebed en voorbeden
Inzameling der gaven voor de Middag Pauze Diensten
Geloofsbelijdenis
Slotzang ELB 411
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.

Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:
Jezus komt in heerlijkheid,
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.
Zegen

De gespreksvragen:
De Bijbel maakt ons duidelijk wat vrede is: shalom.
Wat hebben we hiervan geleerd?
Hoe kunnen wij concreet invulling geven aan de vredesmissie van onze?
Persoonlijk en als gemeente

