Orde van dienst 18 september 2022. “Oase”
Zingen voor de dienst: Gezang 429: 1 en 3
1.Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in ’t bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.
2.Treed vrolijk voort op ’s Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
’t Wordt eindlijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.
Welkom, mededelingen Ovd
Zingen: Psalm 33: 1 en 5
1.Komt nu met zang en roert de snaren,
Gij volk, dat leeft van ’s Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
Een lofzang in de mond gelegd.
Word’ als nooit tevoren door wie Hem behoren
’t feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren,
Steekt de loftrompet.
5.Van waar Hij woont, in ’t licht verheven,
ziet God op deze aarde neer.
Al wat door mensen wordt bedreven,
een open boek is ’t voor de Heer.
Woord voor woord te lezen, is voor Hem hun wezen,
want Hij vormt hun hart.
Wat zij ook verzinnen, heimelijk beginnen,
wordt door Hem ontward.
Stil Gebed, Votum en groet.
Zingen: Elb 297:1
1.Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon,
Vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U met heilig ontzag
als uw Geest ons trekt tot U.
Leefregel: Exodus 20:1-17

De wet van de tien geboden
1.Toen sprak God al deze woorden:
2.Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid
heeft.
3.U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
4.U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de
hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.
5.U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw
God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de
kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,
7.U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken,
8.Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
9. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,
10.maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen
enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw
dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.
11.Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al
wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de
sabbatdag, en heiligde die.
12.Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat
de HEERE, uw God, u geeft.
13.U zult niet doodslaan.
14.U zult niet echtbreken.
15.U zult niet stelen.
16.U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
17.U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw
naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch
iets wat van uw naaste is.
Genadeverkondiging: Romeinen 7:4-6
4Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met
betrekking tot de wet, opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem
Die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God.
5Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden, die
geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor
de dood.
6Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij
vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid
van letter.
Zingen: Elb 297: 2 en 3
2.Rein door uw zuiver bloed met zekerheid,
dat wij geborgen in uw liefde zijn,
staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest.
3.Heer ik wil horen uw zachte stem.

Laat and’re stemmen in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer, opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.
Schriftlezing 1: Exodus 21:1-6
Bijzondere wetten.
1.Dit zijn de bepalingen die u hun moet voorhouden.
2.Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij zes jaar dienen, maar in het
zevende mag hij zonder te betalen als vrij man vertrekken.
3.Als hij alleen gekomen is, moet hij alleen vertrekken, en als hij getrouwd is, mag
zijn vrouw met hem vertrekken.
4.Als zijn meester hem een vrouw gegeven heeft en zij zonen of dochters bij hem
gebaard heeft, dan zal de vrouw met haar kinderen aan haar meester blijven
toebehoren en moet hijzelf alleen vertrekken.
5.Maar als de slaaf nadrukkelijk zegt: Ik heb mijn meester, mijn vrouw en mijn
kinderen lief, ik wil niet als vrij man vertrekken,
6.dan moet zijn meester hem bij de rechters brengen. Hij moet hem bij de deur of
de deurpost brengen. Zijn meester moet dan met een priem zijn oor doorboren. Zo
zal hij hem voor eeuwig dienen.
Zingen: Psalm 78:1
1.Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.
Verborgenheden wil ik openbaren,
een van oudsher ons doorgegeven mare,
roemrijke daden door de Heer volbracht,
zijn grote wondren en zijn grote kracht.
Schriflezing 2: Romeinen 1:1-7
Afzender, groet en geadresseerden
1.Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd
tot het Evangelie van God,
2.dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften,
3.ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht
van David.
4.Wat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van
God is, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere.
5.Door Hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot
geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van Zijn Naam,
6.waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus.
7.Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen: genade zij u
en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Zingen(kinderlied): Elb 463
Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer,
U bent de rots van mijn verlossing.
‘k Kom met een danklied voor uw troon, o Heer,

En verhoog U met gezang.
U bent de Heerser, over al wat leeft.
U houdt de diepte der aard’ in uw hand.
Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer.
U bent de rots van mijn verlossing.
Overdenking: ‘Het leger van God bestaat niet uit dienstplichtigen, maar uit
vrijwilligers’
Zingen: Elb 381
1.Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,
Die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn leid!
2.Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
die, om ons te redden, de hemel verliet?
3.Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof,
en d’engelen zingen voortdurend zijn lof.
O mochten w’om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, uw Naam zij d’eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!
Dankgebed en voorbede
Collecten
Geloofsbelijdenis
Slotzang: Elb 353:
Prijs onze Heer, Hij alleen is de machtige God,
vol van majesteit.
Kom en buig neer, loof zijn heil’-ge Naam.
Breng dan aan Hem als een offer, een zoete geur,
de gebeden van je hart naar zijn troon.
Geef Hem dank en eer.
De Heer al-mach-tig, zijn liefde duurt voor eeuwig.
Zijn trouw en goedheid gaan ons voor
Zijn kracht zal nimmer falen of ontbreken

En zijn liefde blijft.
Zegen
Vragen voor de nabespreking:
1. Wat sprak je aan in de dienst of de overdenking?
2. Had uzelf ook wel eens bij het gedeelte van Exodus 21, vragen wat God
hiermee bedoelde?
3. Weet u het moment nog, dat uzelf de beslissing nam en naar die deurpost
ging?
4. Wat spreekt u meer aan: Ik ben een slaaf van Jezus of een priester in Zijn
Dienst?
5. De zalving van de priester en de melaatse is gelijk. Wat roept dit gegeven bij
u op?

