Orde van dienst
Ochtenddienst 23 augustus 2020
ds. T. Wegman - Zeist

Mededelingen en welkom door Ouderling van Dienst.
Intochtslied (staande gezongen): Ps. 42:1 en 5 (OB)

1 ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?

5 Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Op Toonhoogte 236:1
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.
Ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal, dat volgende week zal worden bediend, lees ik u het
eerste deel van het Avondmaalsformulier voor:
(Formulier IV uit het dienstboek voor de Nederlands Hervormde kerk)
WOORDEN DER INZETTING
Gemeente van Christus,
Hoort de woorden der inzetting van het heilig Avondmaal, ons beschreven door de apostel Paulus in de eerste
brief aan de Corinthiërs: “In de nacht, waarin de Here Jezus werd overgeleverd, nam Hij een brood, sprak de
dankzegging uit, brak het en zei: “Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis”. Evenzo ook de
beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo
dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis’. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij
de dood des Heren, totdat Hij komt”.
ZELFONDERZOEK EN SCHULDBELIJDENIS
Gemeente van Christus, opdat wij tot onze troost dit Avondmaal mogen vieren is voor alle dingen nodig, dat wij
ons op de juiste manier beproeven. Ten eerste bedenke een ieder zijn zonden, opdat hij zichzelf mishaagt en
zich voor God verootmoedigt. Ten tweede onderzoeke een ieder zijn hart, of hij de stellige belofte van God
gelooft, dat hem al zijn zonden vergeven zijn in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Ten derde
beproeve een ieder zichzelf, of hij gezind is voortaan met zijn gehele leven waarachtige dankbaarheid aan God
de Heer te bewijzen en voor zijn aangezicht oprecht te wandelen; eveneens of hij, zonder huichelarij alle
vijandschap, haat en nijd van harte wil afleggen en een ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige
liefde en eenheid met zijn naaste te leven.
VERKONDIGING VAN GODS GENADE
Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige deelgenoten van de tafel van
Christus houden. Die daarentegen het getuigenis van de Geest van zonde en vergeving niet gelooft en zich van
zijn zonden niet bekeren wil, vermanen wij zich van de tafel des Heren te onthouden. Hem verkondigen wij, dat
hij geen deel heeft in het Rijk van Christus.
Dit betreft allen:
die afgoden in welke gestalte ook voor de Here in de plaats stellen, of God op eigenwillige manier vereren;
die de naam van de Here door vloeken of op andere wijze misbruiken;
die zich bezighouden met occulte praktijken of daaraan geloof hechten;
die God, Zijn woord en de heilige sacramenten verachten;
die aan hun ouders of andere gezagsdragers ongehoorzaam zijn;
die zich aan menselijk leven vergrijpen of haat koesteren tegen hun naasten en zich niet met hen willen laten
verzoenen;
die getrouwd of ongetrouwd hun lichaam niet rein bewaren;
die hebzuchtig, verkwistend, of verslaafd zijn;
die leugenaars en roddelaars zijn.

Kortom, allen die zich in woord en wandel als ongelovigen gedragen. Zolang zij aan zulke zonde vasthouden,
moeten ze zich onthouden van het avondmaal dat Christus alleen voor Zijn gelovigen heeft ingesteld, opdat
Gods oordeel en straf over hen niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, broeders en zusters, niet
voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig
Avondmaal gaan mocht, dan die zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit Avondmaal omdat wij
onszelf volkomen en rechtvaardig achten, maar integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus
Christus zoeken. Daarom, al vinden wij in onszelf nog vele gebreken en geen volkomen geloof, nochtans mogen
wij verzekerd zijn, dat God ons in genade wil aannemen en ons deze spijs en drank waardig en deelachtig wil
maken.
Zingen: Psalm 116:6 (NB)
6 Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van ’s Heren heil geheven
En noem voor heel het volk Zijn grote naam.
Wetslezing uit Exodus 20 (HSV)
( Laten we nu luisteren naar de Tien geboden, die God uitsprak op de Sinaï. Daarna horen we hoe
Jezus deze woorden heeft samengevat)
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,
6 maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.
7 U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden
wie Zijn Naam ijdel gebruikt.
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.
Mattheüs 22 (HSV)
U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.
38 Dit is het eerste en het grote gebod.
39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
40 Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.
Zingen: Op Toonhoogte 236:3
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
Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Kindermoment

Kinderlied: OTH 460 (David met zijn slinger)
David met zijn slinger
die was voor niemand bang.
Hij bad tot God zijn Vader
en zong een lofgezang.
Klein, veracht van mensen,
vertrouwde hij op God.
Hij nam vijf gladde stenen
en luisterde niet naar spot.

En in die slinger zat een steen,
en de steen vloog rond en rond.
En in die slinger zat een steen,
en de steen vloog rond en rond
en rond en rond en rond en rond
en rond en rond en rond.
De kleine steen vloog door de lucht
en de reus viel op de grond.

Schriftlezing Openbaring 21:9 tot en met 27 (HSV)
9 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij
toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien.
10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige
Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.
11 Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een
kristalheldere steen jaspis.
12 Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen
op geschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten.
13 Drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden, en drie poorten op het
westen.
14 En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van
het Lam.
15 En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poorten, en haar muur.
16 En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met
de meetlat op: twaalfduizend stadiën. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk.
17 En hij mat haar muur op: honderdvierenveertig el, een mensenmaat, die ook de maat van een engel is.
18 En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas.
19 En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste
fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd,
20 het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende
chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist.
21 En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad
was zuiver goud, als doorzichtig glas.
22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.
23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God
verlicht haar, en het Lam is haar lamp.
24 En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun
heerlijkheid en eer erin.
25 En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn.
26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen.
27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar
alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.
Zingen: Weerklank 101:1 en 3
1 Ik zag het nieuw Jeruzalem,
dat uit de hemel kwam,
de stad waar in weer klinkt de stem,
van God en van het Lam.

3 De volken komen in dat licht,
met al hun praal en pracht,
de poorten gaan er nooit meer dicht,
want nimmer is het nacht.

Verkondiging n.a.v. Openbaring 21:9b: '...en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het
Lam, laten zien.' Thema: 'Daar komt de Bruid’
Zingen: Weerklank 456:1 en 3
1 O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God: -2xhoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

3 Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Aankondiging collecten (voor de dienst wordt bestemming bekend)
‘Bij de uitgang kunt u uw gaven geven in de daarvoor bestemde mandjes’.
Dankzegging en voorbeden
Slotzang: Lied: OTH 392:1 en 2
1 Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is Uw pleit beslecht.
Wegzending en zegen

2 Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt Uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken,
dat Gij alles richten zult,
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

