Orde van dienst 24 juli 2022, 10.00 uur, ‘Oase’ Assen
Zingen voor de dienst: Elb. 396: 1 en 2
1. Grijp toch de kansen, door God u gegeven.
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?
D’arbeid der liefde, gedaan om u heen.
Refrein:
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend.
Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan.
Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,
dat houdt zijn waarde en’ zal blijven bestaan.
2. Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen.,
Help hen, die vielen, breng troost in hun smart.
O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen.
Wijs op de Heiland, die rust geeft voor ’t hart.
Refrein
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend.
Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan.
Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,
dat houdt zijn waarde en’ zal blijven bestaan.
Afkondiging door de ouderling van dienst
Zingen Elb. 376. Abba, Vader
1.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
2.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor u alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

3. Abba, Father, let me be
yours and yours alone.
May my will forever be
evermore your own.
Never let my heart grow cold.
Never let my go.
Abba, Father, let me be
yours and yours alone.
Int. lied: Psalm 89 : 1 en 5
1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.
5 Hemel en aarde, Heer, 't is alles uw domein,
o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn.
Gij die de schepper zijt van 't noorden en het zuiden,
de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide.
De wereld is van U, de wind en de getijden,
al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden.
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 89 : 7
7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wand'len voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.
gebed / Woord van genade / regel voor het nieuwe leven
Zingen: Psalm 32 : 3 en 4
3 Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al mijn beloften staven.
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
omringt met lied'ren van bevrijding mij!
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.

4 Zo spreekt de Heer: "Mijn weg zal Ik u wijzen,
u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen.
Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft,
zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft".
Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezenwie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen.
Gij die oprecht van hart en wandel zijt,
verheugt u in den Heer te allen tijd!
Schriftlezing: Filippenzen 2: 25 - 3: 1
25 Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen, mijn broeder,
medearbeider en medestrijder, en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had,
26 omdat hij vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde, omdat u
gehoord had dat hij ziek was.
27 Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood, maar God heeft Zich
over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet
droefheid op droefheid zou hebben.
28 Daarom heb ik hem des te sneller gestuurd, opdat u zich weer kunt verblijden
als u hem ziet, en ik minder droevig ben.
29 Ontvang hem dan in de Heere, met alle blijdschap, en houd zulke mensen in
ere.
30 Want om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen, doordat
hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens
mij nog ontbrak.
3. 1 Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te
schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid.
kinderlied: Elb 433
1. God, die alles maakte,
de lucht en ’t zonlicht blij,
de hemel, zee en aarde,
zorgt ook voor mij.
2. God die ’t gras gemaakt heeft,
de bloemen in de wei,
de bomen, vruchten, vogels,
zorgt ook voor mij.
3. God die alles maakte,
de maan, de sterrenrij,
als duis’tre wolken komen,
zorgt steeds voor mij.

Psalm 100. De HEERE is goed
100. 1 Een lofpsalm.
Juich voor de HEERE, heel de aarde;
2 dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.
3 Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – Zijn volk en
de schapen van Zijn weide.
4 Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof
Hem, prijs Zijn Naam.
5 Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van
generatie op generatie.
Verkondiging
Zingen: gezang 470 : 1, 2 en 3
1 Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mij God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.
2 Verleid door het kwaad dat steeds mij belaagt,
gevallen in schuld, door wroeging geplaagd,
vertrouw ik slechts Hem, die mij leidt door zijn Geest,
mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest.
3 Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.
dankgebed en voorbeden
collecte voor Open Doors
slotlied: gezang 477 (Geest van hierboven....)
1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!

Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!
Zegen.
Vragen na de verkondiging:
# Waar wordt je/u blij van?
# Waardoor wordt je/uw blijdschap belemmerd?
# Verblijd je in de Here! Hoe doe je dat?
# Dien de Here met vreugde (Psalm 100 : 2).
Hoe doe je dat samen als gemeente van Christus?

