Orde van dienst 4 september 2022
Zingen voor de dienst: ELB 241: 1 en 3
1.Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,
en kniel nu voor Hem neer,
Die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
3.Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt.
Niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
Mededelingen (O.v.D.)
Zingen (staande): Psalm 16: 1 en 3
1.Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God,
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker.
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot,
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker.
Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen
Dat mijn hart in mij opspringt bij ’t aanschouwen.
3.Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht,
Dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen.
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht
Mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen.
Ik wankel niet want aan mijn rechterzijde
staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde.
Gelegenheid voor stil gebed
Votum, groet:
Zingen: Psalm 119: 26 en 62

26. Heer, Gij zijt goed, in heel uw wezen goed,
en goed voor al uw kindren zijn uw daden.
Wat mij aangaat, mij heeft de overmoed
beticht van leugens en met smaad beladen,
Maar Gij zijt goed in alles wat Gij doet,
van ganser harte ga ik op uw paden.
62. Zevenmaal daags zeg ik uw goedheid dank,
rechtvaardig is uw wet en mij ten zegen.
Dit geeft mijn loflied innigheid en klank.
Zij die uw wet beminnen, gaan uw wegen.
Zij wandlen voort in vrede, vrij en frank,
Geen struikelblok, geen onheil houdt hen tegen.
Leefregel: 2 Korinthe 9: 6-15
Gods onuitsprekelijke gave
6 En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal
ook zegenrijk oogsten.
7 Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit
dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.
8 En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u,
wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.
9 Zoals geschreven staat: Hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven;
zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid.
10 Hij nu Die de zaaier zaad verschaft, moge ook brood tot voedsel schenken en
uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen.
11 Zo zult u in alles rijk worden, in staat tot alle vrijgevigheid, die door middel van
ons dankzegging aan God teweegbrengt.
12 Want het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de heiligen
aan, maar is ook een overvloedige bron van vele dankzeggingen aan God, 13 want
door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid
aan het Evangelie van Christus, overeenkomstig uw belijdenis, en vanwege de gulle
handreiking aan hen en aan allen.
14 En in hun gebed voor u verlangen zij vurig naar u vanwege de allesovertreffende
genade van God over u.
15 Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave!
Zingen: ELB 382: 1 en 2 Heer, uw licht…..
1.Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons,
Levend woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refr.
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.
2.Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refr.
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.
Gebed (verootmoediging en verlichting door de H.Geest)
Schriftlezing: Romeinen 6:1-14 en Galaten 5: 1-6
Romeinen 6:1-14
Gestorven aan de zonde
1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade
toeneemt?
2 Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn,
nog daarin leven?
3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood
gedoopt zijn?
4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus
uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw
leven zouden wandelen.
5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn
dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.
6Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam
van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden
dienen.
7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen
leven.
9 Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft.
De dood heerst niet meer over Hem.

10 Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de zonde
gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God.
11 Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God
in Christus Jezus, onze Heere.
12 Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten
daarvan te gehoorzamen.
13 En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van
ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de
doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor
God.
14Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar
onder de genade.
Galaten 5:1-6
1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet
weer
met een juk van slavernij belasten.
2 Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal
zijn.
3 En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is
de hele wet te onderhouden.4 U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet
gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.5 Want wij
verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid.6 In
Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het
onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.
Zingen Kinderlied: Elb 471: Weet je dat de vader je kent….
Refr.1:
Weet je dat de Vader je kent?
Weet je dat je van waarde bent?
Weet je dat je een parel bent –
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.
1.Ze zeggen allemaal: je kunt niets doen, je bent een oen;
Ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, ik ben niks waard.
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit.
Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg.
‘k Heb altijd pech, ik ga maar weg.
Refr.1:
Weet je dat de Vader je kent?
Weet je dat je van waarde bent?

Weet je dat je een parel bent –
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.
2.Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom;
M’n bloes zit onder de spaghetti-mix, ik kan ook niks.
Al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn.
Al zegt mijn broertje steeds: wat stout ben jij –
God houdt van mij, God houdt van mij!
Refr.2:
Ik weet dat de Vader me kent.
Ik weet dat ik van waarde ben.
Ik weet dat ik een parel ben –
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.
Tekst: Romeinen 6:14 en Galaten 5:4
Romeinen 6:14:
“Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar
onder de genade.”
Galaten 5:4:
“U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en
daarmee bent u uit de genade gevallen.”
PREEK: “Je leeft niet meer onder de wet maar onder de genade”
Zingen: Gezang 87 Wij willen God de ere geven……
1.Wij willen God de ere geven
en maken zijn genade groot;
Want wij zijn voor de zonde dood
en wat God zelf heeft afgeschreven
zal niet herleven.
2.Wij zijn met onze Heer verbonden
en door de doop Hem toegewijd.
Wij gingen midden in de tijd
in Christus’ dood voor onze zonde
geheel te gronde.
3.De mensheid der verloren tijden
deed Christus sterven aan zijn kruis,
opdat Hij uit het slavenhuid,

als nieuwe mensen, zijn bevrijden
zou uitgeleiden.
4.Al onze boosheid en ellende
ging met de Heer ter rust in ’t graf.
Wij zijn ontslagen van de straf
en God wil zich weer tot ons wenden
als zijn gekenden.
5.Zoals de Christus is verrezen
door ’s Vaders heerlijke overmacht,
zo zijn ook wij aan ’t licht gebracht
om nieuw te leven, zonder vrezen,
nu en na dezen.
Dankgebed en voorbede:
Zingen: Psalm 139: 1, 2, 7, 10 en 14
1.Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.
2.Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
7.Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.
10.O God, hoe diep verwonderd ga
ik uw volmaakte wijsheid na.
Hoe schoon is alles wat Gij doet,
Hoe kostelijk in overvloed
zijn uw onpeilbare gedachten,

ik overdenk die al mijn nachten.
14.Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
Toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
Mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.
COLLECTE: “Zending over grenzen”
Zingen (slotlied): ELB 166 Vader U loven wij….
1.Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen,
laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in ons branden –
stralende zon,
van onze liefde de bron,
de toekomst ligt in uw handen!
2.Kome wat komt, in uw licht zij wij veilig geborgen,
uw zegen draagt ons door dagen van ziekte en zorgen;
Gij houdt de wacht,
en ook al dreigt soms de nacht,
reeds glanst het licht van de morgen.
3.Heer, houd ons vast als wij toch uw geboden vergeten
en van vergeving en vrede niet meer willen weten;
kom dan met vuur –
uw liefde, louter en puur,
kent lengte, hoogte noch breedte.
4.Vader, U loven wij – draag ons door schade en schande,
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden;
Christus, ons licht,
op wie ons hart is gericht,
ons leven ligt in uw handen!
ZEGEN:
Zingen: Gezang 456 vers 3: Amen, amen, amen….
3.Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus, Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Vragen voor de nabespreking:
1.Laat de voorbeelden van ‘genieten van genade’ uit de inleiding van dit hoofdstuk
op je inwerken. Welk voorbeeld herken je in je eigen leven?
2.Vertel elkaar iets over je eigen visie op of beleving van de wet. Herken je ook het
enthousiasme van Psalm 119 over de wet?
3.Bespreek met elkaar op welke manier de wet vaak wettisch functioneert in jouw
leven en in het leven van de kerk.
4.Hoe werkt de boodschap van Romeinen 6:14 zich uit in jouw leven?
5.Geef samen een beschrijving van wat in dit hoofdstuk het ‘evangelische leven’
wordt genoemd.
6.Herken je de tegenstelling tussen ‘wettisch leven’ en ‘evangelisch leven’ zoals die
aan het einde van het hoofdstuk in beeld wordt gebracht?

