Orde van dienst Zondag 19 juni 2022. vGK “Oase” Assen
Zingen voor de dienst: ELB 411: 1 en 2
Refr. 1:
Jezus leeft in eeuwigheid.
Zijn sjalom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuws
Hij is de Heer van ons leven.
1.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 mij loflied aan.
Refr. 1:
Jezus leeft in eeuwigheid.
Zijn sjalom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuws
Hij is de Heer van ons leven
2.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:
Refr. 2:
Jezus komt in heerlijkheid.
Zijn sjalom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.
Mededelingen (O.v.D.)
Zingen (staande): Psalm 93: 1 en 2
1.De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit,
Hij grondvest d’ aarde, houdt haar vast in stand.
onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.
2.Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

Gelegenheid voor Stil gebed.
Votum
Groet
Zingen: Psalm 93: 3 en 4
3.Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.
4.Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
Al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
En in die glans trotseert uw huis de tijd.
Leefregel: 1 Joh. 4: 7-21
De leefregel lezen we vanmorgen uit 1 Johannes 4:7-21:
“Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die
liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want
God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn
eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.
Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad
en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.
Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand
heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde
in ons volmaakt geworden.
Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn
Geest gegeven heeft.
En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als
Zaligmaker van de wereld.
Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. En
wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie
in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen
hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.
Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees
houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.
Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst lief had.
Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij
een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God
liefhebben , Die hij niet gezien heeft?
En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet
liefhebben.

Zingen: Kinderlied: ELB 447: Is je deur nog op slot
Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot?
Van je krr krr krr doe ‘m open voor God,
Want de Heer wil bij je wonen
En dan ben je nooit alleen.
Je hart is net een huisje waar het gezellig is,
Maar ’t is er nog zo donker. Er is iets wat ik mis!
Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot?
Van je krr krr krr doe ‘m open voor God,
Want de Heer wil bij je wonen
En dan ben je nooit alleen!
Gebed (verootmoediging en verlichting door de H.Geest)
Schriftlezing: Genesis 22: 1-19 en Rom. 8:31-39
Genesis 22: 1-19:
Het offer van Abraham
1 En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei
tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik.
2 Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land
Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal.
3 Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn
knechten met zich mee, en Izak, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer,
stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had.
4 Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op, en hij zag die plaats in de verte.
5 Abraham zei tegen zijn knechten: Blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en
de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie
terugkeren.
6 Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon
Izak. Hijzelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen.
7 Toen sprak Izak tot zijn vader Abraham en zei: Mijn vader! Hij zei: Zie, hier ben
ik, mijn zoon. Hij zei: Zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor
het brandoffer?
8 Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn
zoon. Zo gingen zij beiden samen.
9 En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar
het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Izak en legde hem op het altaar,
boven op het hout.
10 Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten.
11 Maar de Engel van de HEERE riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham,
Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik.

12 Toen zei Hij: Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu
weet Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt.
13 Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, en zie, achter hem zat een ram
met zijn hoorns verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en
offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon.
14 En Abraham gaf die plaats de naam: De HEERE zal erin voorzien. Daarom
wordt heden ten dage gezegd: Op de berg van de HEERE zal erin voorzien
worden.
15 Daarna riep de Engel van de HEERE tot Abraham voor de tweede keer vanuit
de hemel.
16 Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en
Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt,17 zal Ik u zeker rijk zegenen en uw
nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de
oever van de zee is.
Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben.
18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u
Mijn stem gehoorzaam geweest bent.
19 Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen
samen naar Berseba. En Abraham bleef in Berseba wonen.
Romeinen 8: 31-39
Meer dan overwinnaars
31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen
ons zijn?
32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen
overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
33 Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het
Die rechtvaardigt.
34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die
ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid,
of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
36 Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij
worden beschouwd als slachtschapen.
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft
liefgehad.
38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch
overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 39 noch
hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de
liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Zingen: Gezang 90: 1 en 6
1.Is God de Heer maar voor mij,
Wat zou mij tegen zijn?
Ik roep: ‘ach Here, hoor mij!’
En wat mij kwelt wordt klein.
Al heeft zich ook verheven
De macht van hel en dood,
Ik heb voor heel mijn leven
In God mijn bondgenoot.
6.Zijn Geest wil in mij wonen,
Hij richt mijn wens en wil,
en wat er ook mag komen,
Hij spreekt en maakt mij stil.
Al wat de Heer van binnen
geplant heeft, rijpt tot vrucht.
Hij is de Geest, die in mij
en met mij ‘Vader!’ zucht.
Tekst: Genesis 22:1-19
PREEK: “Geloven tegen de klippen op” – ds . J.C. Schaeffer, Nunspeet
Zingen: Gezang 187
1.Daar gaat een Lam en draagt de schuld
der wereld met zich mede;
het boet in eindeloos geduld
voor al wat mij misdeden.
Daar gaat het en het wordt zo moe,
stil gaat het naar de slachtbank toe,
’t vindt nergens meer een weide.
Smaad neemt het op zich, hoon en spot,
wonden en doodsangst zijn zijn lot
en zegt: dit wil ik lijden.
2.Ik zal daarvoor mijn leven lang
U danken, dit gedenken:
de liefde, die ‘k van U ontvang,
U, Jezus, wederschenken.
Gij zijt het licht, Heer, van mijn hart;
Wanneer het in de dood verstart,
Dan zijt Gij nog mijn leven.
Niets heb ik van mijzelve meer,
Zie, alles wat ik ben, o Heer,
Zij in uw hand gegeven.

3.Ik zal mij in uw lieflijkheid
bij dag en nacht verblijden;
ik wil mijzelf nu en altijd
U tot een offer wijden.
Ik wil voor U mijn hartebloed
uitstorten, Heer, want Gij zijt goed,
uw naam zij hooggeprezen.
Al wat Gij voor mij zijt geweest,
dat zal diep in mijn hart en geest
voorgoed besloten wezen.
Dankgebed en voorbede:
Zingen: ELB 320:
1.Heer, hoort Gij niet de wereld U om vrede vragen,
de honger en de dorst naar de gerechtigheid;
hoort Gij niet hoe wij smeken, schreeuwen, kermen, klagen,
hoelang, o Heer, hoelang? Het is de hoogste tijd!
2.Ziet Gij niet allerwegen wapens opgeheven,
verwarring, grof geweld, bedreiging met de dood;
ziet Gij niet hoe wij vechten om te blijven leven,
de handen uitgestrekt, als bedelaars om brood!
3.Bespeurt Gij dan geen spanning onder alle volken,
de onrust overal, de strijd om het bestaan?
Heer, wanneer breekt uiteindelijk door onze wolken
Het zonlicht van uw dag, de grote sabbat aan?
4.Reikhalzend strekken wij ons naar dat hemelhoge,
dat veelbelovend rijk – o, laat ons op uw tijd
met boordevolle handen en verrukte ogen
de vrede binnengaan: het land Gerechtigheid!
COLLECTE voor: “Blijven Bouwen” (voorheen: “Hart voor Noord-Afrika”)
Zingen slotlied: ELB 388:
1.Laat heel de wereld het zien, maak de volk-‘ren weer
Blij door de klank van zijn stem
Heuvels en dalen, breek uit! Kom en juich, zing het
Uit! Klap je handen voor Hem!

Refr.:
Liefde en recht zal Hij brengen op aard’, een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
’t Woord van de waarheid maakt vrij; het maakt vrij!
2.Laat heel de wereld het zien,
maak gevangenen vrij,
breng de eenzamen thuis.
Heel satans bouwwerk stort neer,
door ’t gebed tot de Heer,
door de kracht van het kruis.
Refr.:
Liefde en recht zal Hij brengen op aard’, een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
’t Woord van de waarheid maakt vrij; het maakt vrij!

ZEGEN:
Vragen voor de nabespreking:
1.
2.
3.
4.
5.

Is er iets wat je zou willen zeggen over de preek?
Is Abraham een voorbeeld voor jou? In hoeverre dan?
Veranderd deze geschiedenis jouw kijk op God?
Heb je zelf ook wel eens het gevoel op de proef gesteld te worden?
Totale onderworpenheid aan God. Hoe zie je dat in de praktijk voor je?

