ORDE VAN DIENST ZONDAG 7 AUGUSTUS 2022, 10.00 uur, Assen

Thema: DORST!

Voor de dienst.: Gezang 225: 1, 2 en 4
1. Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wond’ren om u heen.
2. Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de heer een nieuw gezang!
4. De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heil'ge tekens te verstaan.
Mededelingen van de kerkenraad
Psalm 68: 7, 9
7. God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.
9. God is de bron, de klare wel,
springader voor heel Israël,
uit Hem vloeit louter zegen.
Zijn lof ontspringt als een fontein,
zijn volk zal louter vreugde zijn,
komend van allerwege.
God, onze sterke bondgenoot,
toon ons uw macht, uw krachten groot;
Gij zult uw stad gedenken.
Vorsten van verre bieden Hem
terwille van Jeruzalem
hun eerbied, hun geschenken.

Stil Gebed
Votum en Groet
Elb.8
Als een hert dat verlangt naar water
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
Wetslezing
Verootmoedigingsgebed
Elb.376:1
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.
Genadeverkondiging
Elb.376:2
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.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lezen: Ps.42
1 Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach.
2 Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o
God!

3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om
voor Gods aangezicht te verschijnen?
4 Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij
zeggen: Waar is uw God?
5 Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit: hoe ik meeging in de stoet en met
hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen: een
feestvierende menigte.
6 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik
zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.
7 Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik aan U vanuit het land
van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het laaggebergte.
8 Watervloed roept tot watervloed, terwijl Uw waterkolken bruisen; al Uw baren en
Uw golven zijn over mij heen gegaan.
9 Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden; 's nachts zal Zijn
lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven.
10 Ik zeg tegen God: Mijn rots, waarom vergeet U mij? Waarom ga ik in het zwart
gehuld, door de onderdrukking van de vijand?
11 Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat zij
de hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw God?
12 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God,
want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en
mijn God.
Kinderlied: Elb. 445
1. Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat,
Onder haar vleugels, waar het veilig zat.
Tegen regen, tegen zonneschijn, Heer, zo wil ik bij U zijn
Refrein: In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen;
In de schaduw van uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer.
Tussenzang: U bent mijn toevlucht,
U bent mijn sterkte,
U bent mijn schuilplaats, U o Heer. Refrein
2. Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat,
Onder haar vleugels, waar het veilig zat.
Zoals dat kuikentje, klein en teer,
Wil ik schuilen, o Heer
Lezen: Joh.4: 4-14
4 En Hij moest door Samaria gaan.
5 Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, dicht bij het stuk grond
dat Jakob zijn zoon Jozef gegeven had.

6 En daar was de bron van Jakob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron
zitten. Het was ongeveer het zesde uur.
7 Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef
Mij te drinken.
8 Want Zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen.
9 De Samaritaanse vrouw dan zei tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent,
van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen
omgang met Samaritanen.
10 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie
Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij
zou u levend water gegeven hebben.
11 De vrouw zei tegen Hem: Heere, U hebt geen emmer en de put is diep; waar
hebt U dan het levende water vandaan?
12 Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven heeft en zelf
daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden?
13 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer
dorst krijgen,
14 maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst
meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van
water dat opwelt tot in het eeuwige leven.
Zingen: Gez.75: 4, 5, 6
4. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
5. Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.
6. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
Verkondiging: Dorst!
Gezongen Geloofsbelijdenis: ‘Heer, U bent mijn leven’

1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.
U woord is het pad de weg waarop ik ga,
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
2. ‘k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons,
één met God de Vader en verenigd met uw volk,
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst.
Dan brengt U ons thuis in Gods rijk
3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu.
4. Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht.,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk
Gebeden
Collecte voor Vrienden van de Hoop
Elb.147: 1, 5
1. Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen
dropp’len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp’len vallen ook op mij.
5. Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
o, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o, verheerlijk U in mij.

Zegen, beantwoord met:
Gez.48:10
10. Amen dat is: zo zal het zijn.
Al is 't geloof maar zwak en klein,
Gods goede trouw is groot en sterk
en Christus pleit voor heel zijn kerk.
Waar in Zijn naam gebeden is,
is Amen zeker en gewis.
Vragen om over na te denken en over door te praten:
1. Hebt u wel eens echt dorst gehad? Kunt u vertellen wanneer en hoe dat was?
2. Mensen hebben dorst naar van alles en nog wat. Welke dorst is schadelijk en
welke heilzaam?
3. Hebt u wel eens geestelijke dorst gehad? Wilt u daar iets over vertellen?
4. De Here Jezus zegt dat wie in Hem gelooft nooit meer dorst heeft. Hoe
reageert u daarop?
5. Wat is (in verband met uw geloof) het verschil tussen een put en een bron?

