Orde van dienst 11 september 2022, Assen
Thema: Kerk in het vuur
Zingen voor de dienst: Gez. 358: 1
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.
Mededelingen van de kerkenraad
Zingen: Psalm 62: 1, 5
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.
5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt;
God is een schuilplaats voor ons allen.
Stil Gebed
Votum en Groet
Zingen: Psalm 62: 7
God stelde eens voor al zijn woord,
tot tweemaal toe heb ik 't gehoord, nu weet ik, dat Hij alle macht heeft.
Maar ook dat Gij genadig zijt,
o Here, die uw volk bevrijdt
en elk vergeldt wat hij betracht heeft.
Gebed
Lezen: Jesaja 58: 1-11
1 Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin, verkondig Mijn volk hun
overtreding, en het huis van Jakob hun zonden. 2 Hoewel zij Mij dag aan dag zoeken en vreugde
vinden in de kennis van Mijn wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn
God niet verlaat, vragen zij Mij om rechtvaardige oordelen. Zij vinden er vreugde in om tot God
te naderen, 3 terwijl zij zeggen: Waarom vasten wij, als U het toch niet ziet, waarom kwellen wij
onze ziel, als U het toch niet weet? Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens, en beult u al uw
arbeiders af.
4 Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet
zoals heden als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. 5 Zou dit het vasten zijn dat Ik verkies:
dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt

in rouwgewaad en as? Noemt u dat vasten en een dag die de HEERE welgevallig is? 6 Is dit niet
het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van
het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? 7 Is het niet
dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat,
als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?
8 Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal
voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn. 9 Dan zult u roepen
en de HEERE zal antwoorden, dan zult u om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik. Als
u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van
ongerechtigheid; 10 als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan
zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn. 11 En de HEERE zal
u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u
zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt.
Zingen: Evangelische liedbundel 396: 2
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.
Lezen: 1 Kor. 3: 1-17
1 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen
die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. 2 Ik heb u met melk gevoed en niet met
vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet, 3 want u bent
nog vleselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleselijk en
wandelt u dan niet naar de mens? 4 Want als iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik
van Apollos, bent u dan niet vleselijk? 5 Wie is Paulus dan, en wie is Apollos, anders dan
dienaren, door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven
heeft? 6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. 7 Dus is dan noch
hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien. 8 En hij die plant en hij die
begiet, zijn één, maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning.
9 Want Gods medearbeiders zijn wíj. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú.
10 Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het
fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop
bouwt. 11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus
Christus. 12 Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of
stro, 13 ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in
vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.
14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon
ontvangen. 15 Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden
worden, maar wel zo: als door vuur heen.
16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 17 Als iemand de
tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is
heilig, en deze tempel bent u.

Zingen: Evangelische liedbundel 430
1. Een wijs man bouwde zijn huis op de rots,
een wijs man bouwde zijn huis op de rots,
een wijs man bouwde zijn huis op de rots
en de regen stroomde neer
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op,
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op,
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op
en het huis op de rots stond vast.
2. Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand,
een dwaas man bouwde zijn huis op het zand,
een dwaas man bouwde zijn huis op het zand
en de regen stroomde neer
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op,
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op,
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op
en het huis stortte in met een plof.
3. Dus bouw je huis op Jezus, de Rots,
dus bouw je huis op Jezus, de Rots,
dus bouw je huis op Jezus, de Rots
en de zegen daalt dan neer
en de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op,
en de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op,
en de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op.
Bouw je levenshuis op Hem.
Verkondiging n.a.v. 1 Kor. 3: 12, 13
Thema: Kerk in het vuur
Zingen: Gez. 321: 1, 2, 3
1. O Vader die uw woning sticht
hoog in het ontoegank'lijk licht,
geef onze hand de zekerheid
om in de ontrouw van de tijd
een huis te bouwen dat gewaagt
van uw geduld dat alles draagt.
2. O Christus die met al ons leed
het ware heiligdom betreedt,
Gij, grondsteen, door Godzelf gelegd,
van het gebouw van liefde en recht,
bouwoffer dat aan God behaagt,
wees fundament dat alles draagt.
Gelezen geloofsbelijdenis
Zingen: Gez.321: 3.
O Geest, Gij mortel van Gods kerk,
hoe ijdel is ons metselwerk,

hoe pover is het offer dat
wij dragen naar de nieuwe stad,
voeg onze harten thans tesaam,
een heilig huis voor Christus' naam.
Gebeden
Collecte voor MAF
Zingen: Gez. 312: 1, 2
1. Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen,
zij kenn' eerlang geen grenzen meer!
Dat elk in naam van onze Heer
de knieën voor U buig', en alle talen
uw lof herhalen.
2. Door Hem gekocht, door Hem verlost zijn we allen
als kind’ren van één groot gezin.
Ontgloei' heel de aard in broedermin!
Moog' elke muur, die nog haar duizendtallen
vaneen scheidt, vallen!
Zegen
Zingen: Gez. 312: 3.
Blijf door uw trouw ons zwak geloof beschamen,
ontfermend Vader, de aard' word' één
in uwe Zoon, door Hem alleen!
Breng in uw huis eens al uw kind’ren samen
voor eeuwig! Amen!
Vragen voor de nabespreking:
1. Wat betekent het voor u dat Jezus Christus het fundament van de Kerk is?
2. Wat betekent het dat u Gods tempel bent? Kunt u hiervan een concreet voorbeeld geven?
3. De Kerk is ‘werk in uitvoering’. Wat kunnen wij als gemeente daaraan bijdragen?
4. De Kerk is ‘werk in uitvoering’. Wat kunt u persoonlijk daaraan bijdragen?
5. In het oordeel zal blijken hoe iedere oprechte christen heeft gebouwd aan de Kerk van
Christus. Wat betekent dat voor het heden?

