Orde van dienst 17 juli 2022, 10.00 uur, ‘Oase’ Assen
Thema: in bezet gebied
Voor de dienst zingen wij: Elb. 357: 1 en 4
1. Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die 't heelal verheugde,
Bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.
4. Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht
opdat wij uw naam verhogen
juichend voor uw aangezicht
want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht,
Ieder wil Gij zijn een Vader
die in Jezus tot u vlucht.
Mededelingen van de kerkenraad
Zingen: Psalm 116: 1 (oude berijming)
God heb ik lief, want die getrouwe HEER'
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
Stil Gebed
Votum en Groet
Zingen: Psalm 116: 11 (oude berijming)
Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan,
Om daar met lof Uw groten Naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken.
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!
Wetslezing

Zingen: Psalm 25: 1
Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.
Verootmoedigingsgebed
Zingen: Psalm 25: 7
Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heil'geheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond,
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.
Genadeverkondiging
Zingen: Psalm 25:10
Mogen mij toch steeds behoeden
vroomheid en waarachtigheid.
Hoopvol is het mij te moede,
U verwacht ik t' allen tijd.
Here God van Israël,
red uw volk in tegenspoeden!
Toon uw goddelijk bestel,
dat uw hand ons toch behoede!
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lezen: 1 Samuël 17: 1-10, 38-47
1 De Filistijnen verzamelden hun legers ten strijde en verzamelden zich in Socho,
dat Juda toebehoort; zij sloegen hun kamp op tussen Socho en Azeka, in EfesDammim. 2 Maar Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en sloegen hun
kamp op in het Eikendal. Vervolgens stelden zij zich tegenover de Filistijnen op
voor de strijd. 3 De Filistijnen stonden op een berg aan de overzijde en de
Israëlieten stonden op een berg aan deze zijde, en de vallei lag tussen hen in.

4 Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn
naam was Goliath, uit Gath; zijn lengte was zes el en een span. 5 Hij had een
bronzen helm op zijn hoofd, een geschubd harnas aan – het gewicht van het harnas
was vijfduizend sikkel brons – 6 hij droeg een bronzen scheenplaat boven zijn
voeten en een bronzen werpspies op zijn schouders. 7 De schacht van zijn speer
was als een weversboom, en de punt van zijn speer was van zeshonderd sikkel ijzer;
en de schilddrager ging voor hem uit. 8 Hij stond daar en riep de gelederen van
Israël toe; hij zei tegen hen: Waarom zou u uittrekken om u op te stellen voor de
strijd? Ben ik niet een Filistijn en bent u geen dienaren van Saul? Kiest u een man
uit die naar mij toe komt. 9 Als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen wij u
tot slaven zijn, maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en
ons dienen. 10 Verder zei de Filistijn: Heden hoon ik de gelederen van Israël: Geef
mij een man om samen te vechten!
38 Vervolgens kleedde Saul David met zijn eigen kleren, zette een bronzen helm op
zijn hoofd en deed hem een harnas aan. 39 David gordde zijn zwaard aan over zijn
kleren en wilde gaan, maar hij was ongeoefend. Toen zei David tegen Saul: Ik kan
hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend; en David deed ze weer uit.
40 Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich vijf gladde stenen uit de beek en
legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak, en zijn slinger was in zijn
hand. Zo naderde hij tot de Filistijn. 41 De Filistijn kwam gaandeweg dichter bij
David, en de man die zijn schild droeg, liep voor hem uit. 42 Toen de Filistijn
opkeek en David zag, verachtte hij hem; want hij was nog maar een jongen, rossig
en knap van uiterlijk. 43 De Filistijn zei tegen David: Ben ik een hond, dat je met
stokken naar mij toe komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. 44
Daarna zei de Filistijn tegen David: Kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de
vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld.
45 Maar David zei tegen de Filistijn: U komt naar mij toe met een zwaard, met een
speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE
van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt. 46
Op deze dag zal de HEERE u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw
hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de
Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde, en heel de
aarde zal weten dat Israël een God heeft. 47 En deze hele gemeente zal weten dat
de HEERE niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de
HEERE. Hij zal u in onze hand geven.
Zingen: kinderlied Elb. 423
1. De grote mensen durven niet,
heel Israël is bang,
voor Goliath, de grote reus,
die sterk is en heel lang.

2. Daar staat hij midden in het dal,
hij lacht hen uit en spot:
Waar blijft de man die vechten zal,
en waar is jullie God?
3. Maar David met zijn herdersstok
gaat helemaal alleen
de berg af naar die grote reus
en doodt hem met zijn steen.
4. Reus Goliath, reus Goliath,
't is uit met jouw geweld,
want David heeft op God vertrouwd,
en David is een held.
Lezen: Efeze 6: 10-20
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.
19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn
mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken,
20 waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken,
zoals ik moet spreken.
Zingen: Gez. 96: 1, 2, 3, 4, 10
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,
3. des duivels hoge raad
en boze overheid,
al wat aan macht bestaat
en kwade majesteit.
4. Om deze reden doet
Gods wapenrusting aan,
zodat gij als het moet
de vijand kunt weerstaan.
10. En bidt dan in de Geest
voortdurend voor elkaar
God die de harten leest,
dat Hij u wel bewaar!
Verkondiging n.a.v. Efeze 6: 18-20 Thema: ‘in bezet gebied’
Zingen: Gez. 298
1. Wij staan ten laatsten kamp gereed,
een strijd van dood en leven!
Houdt daarin moedig stand en weet:
God zal u nooit begeven.
De oude wereld komt ten val,
zij stort in puin, maar Christus zal
het nieuwe rijk doen rijzen.
2. Bazuingeschal verkondigt blij:
't wordt overal vernomen
reeds komt de Heiland naderbij,
zijn rijk zal weldra komen!
Blijft tot het laatste toe bijeen,
tezamen sterk en met Hem een:
zo zult gij overwinnen.
Gebeden
Collecte voor Christenen voor Israël

Zingen: Elb. 411: 1
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.
Zegen
Zingen: Elb.411: 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:
Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.
Vragen om over na te denken en door te praten
1. We leven ‘in bezet gebied’. (Hoe) merkt u dat?
2. Wat doet het met u om in ‘bezet gebied’ te leven?
3. Welke plaats heeft het gebed in uw leven, in verband met de geestelijke strijd?
4. ‘Christus is onze Voorbidder in de hemel’ (1 Joh.2:1,2. Wat betekent dat voor u?
5. ‘De Heilige Geest is onze Voorbidder in ons hart’ ((Rom. 8: 26). Wat betekent
dat voor u?

