Du süße Lieb, schenk uns deine Gunst,
laß uns empfinden der Liebe Brunst,
daß wir uns von Herzen einander lieben
und im Frieden auf einem Sinn bleiben.
Kyrieleis.

Kerkdienst in de Jozefkerk te Assen
op zondag 6 augustus 2017

Du höchster Trost in aller Not,
hilf, daß wir nicht fürchten Schand noch Tod,
daß in uns die Sinne nicht verzagen,
wenn der Feind wird das Leben verklagen.
Kyrieleis.
Inzameling van de gaven
1. Diaconie; 2. Pastoraat en eredienst
Zingen slotlied, staande: Verheug u, christenen tesaam
( Gezang 402: 1, Liedboek ’73 en Lied 654: 6 )
Verheug u, christenen tesaam!
Laat ons van vreugde springen
en zegenen Gods grote naam;
laat ons de Heer bezingen,
die ons zo machtig heeft bevrijd,
die voor der mensen zaligheid
de hoogste prijs betaalde.
Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!
Zegen

bij de opening van de tentoonstelling
‘Van oog tot Woord’
in het kader van de herdenking van 500 jaar Reformatie.

Aan de uitgang is er een collecte voor het onderhoud van de
kerkgebouwen.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de hal
en de zalen aan de achterzijde van de kerk. Daar is koffie, thee en fris.
Van harte aanbevolen.
Wij wensen u en jou een goede, gezegende zondag toe!
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Zingen voor de dienst:
Kom Schepper God, o Heilige Geest ( Lied 670 )
Kom Schepper God, o Heilige Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.
Uw naam is Trooster, Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.
Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.
Gij zijt door gaven zevenvoud
de vinger van Gods rechterhand,
die 's Vaders woord ons toevertrouwt
zodat het klinkt in ieder land.
Weer van ons 's vijands list en nijd,
en geef ons vrede in plaats van haat,
opdat wij volgen waar Gij leidt
en mijden wat de zielen schaadt.
Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.
Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.
Een vaste burg is onze God ( Gezang 96: 1 en 2, Bundel ’38 )
Een vaste burg is onze God, een toevlucht voor de zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!
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Zingen: Een vaste burcht is onze God ( Lied 898: 1, 2 en 4 )
Een vaste burcht is onze God,
een wal die 't kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.
De vorst van het kwaad,
de aartsvijand staat
geharnast in 't veld;
in list en in geweld
kan geen hem evenaren.
Al onze macht is ijdelheid:
wij gaan terstond verloren,
wanneer de held niet voor ons strijdt,
die God heeft uitverkoren.
Zo Gij 't nog niet wist:
Jezus Christus is 't,
de Heer van 't heelal,
die overwinnen zal, God zelf staat ons terzijde.
Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tyran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed, laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.
Dankgebed
Zang van Arioso: Nun bitten wir den Heiligen Geist
tekst ( couplet 2–4 ): Martin Luther, zetting: naar Michael Praetorius
Nun bitten wir den Heiligen Geist
um den rechten Glauben allermeist,
daß er uns behüte an unserm Ende,
wenn wir heimfahrn aus diesem Elende.
Kyrieleis.
Du wertes Licht, gib uns deinen Schein,
lehr uns Jesum Christ kennen allein,
daß wir an ihm bleiben, dem treuen Heiland,
der uns bracht hat zum rechten Vaterland.
Kyrieleis.
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Heer Jezus Christus, toon uw macht,
Heer aller heren, kom met kracht.
Bescherm uw arme christenheid,
dat zij U love t’ allen tijd.
O Geest, die onze Trooster zijt,
geef dat uw volk één Heer belijdt,
wees bij ons in de laatste nood,
leid ons ten leven uit de dood.
Schriftlezing: Romeinen 8: 31 - 39
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan
dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard,
maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet
alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen?
God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus,
die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van
God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het
zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en
afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles
glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd
dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch
toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is,
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven
heeft in Christus Jezus, onze Heer.
Zang van Arioso: Gelobet seist du, Jesu Christ
Tekst: Martin Luther, zetting Adam Gumpelzhaimer
Gelobet seist du, Jesu Christ,
daß du Mensch geboren bist
von einer Jungfrau, das ist wahr,
des freuet sich der Engel Schar.
Kyrieleis.
Er ist auf Erden kommen arm,
daß er unser sich erbarm
und in dem Himmel mache reich
und seinen lieben Engeln gleich.
Kyrieleis.
Prediking
Orgelspel
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Geen aardse macht begeren wij, die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held terzij, dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet, dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon, verwinnaar op de troon:
de zeeg’ is ons beschoren!
Waar God de Heer zijn schreden zet ( Lied 723 )
Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.
O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.
Welkom en mededelingen
Zingen aanvangslied, staande: God is een toevlucht te allen tijde
( Psalm 46: 1 en 2 )
God is een toevlucht te allen tijde,
die ons uit nacht en dood bevrijdde.
Al zou de aarde ondergaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
Al staat geen berg meer vast, al dreigen
de zeeën overhand te krijgen,
laat schuimend al hun golven slaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
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De Godsstad ligt aan blanke stromen.
God staat haar bij, de dag zal komen.
Hij woont in haar, zij wankelt niet,
zij kroont zijn heilig rijksgebied.
Al hebben volken zich verheven,
Hij roept en doet de aarde beven.
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.
Stil gebed, Votum en Groet
Zingen: Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
( daarna gaan we zitten )
Inleiding op de dienst
Zang van Arioso: Aus tiefer Not schrei ich zu dir
tekst: Martin Luther, zetting: Johann Walther

Zingen: Volmaakt is ’s Heren wet ( Psalm 19: 3 )
Volmaakt is 's Heren wet, die ons verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft.
Getrouw en gans gewis is Gods getuigenis,
dat dwazen wijsheid geeft.
Des Heren woord is goed, wie zijn bevelen doet,
zijn hart wordt opgetogen.
Recht is het woord van God en louter zijn gebod,
een licht voor onze ogen.
Gesprek met de kinderen
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.
Schriftlezing: Romeinen 1: 16 - 17

Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhöhr mein Rufen.
Dein gnädig Ohren kehr zu mir und meiner Bitt sie öffen.
Denn so du willst das sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan,
wer kann, Herr, vor dir bleiben?
Bei dir gilt nichts denn Gnad und Gunst, die Sünde zu vergeben;
es ist doch unser Tun umsonst auch in dem besten Leben.
Vor dir niemand sich rühmen kann, des muß dich fürchten jedermann
und deiner Gnade leben.

Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht
voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor
andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen
wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat:
‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’
Zingen: Bewaar ons, Here, bij uw woord ( Gezang 310 Liedboek ’73 )

Darum auf Gott will hoffen ich, auf mein Verdienst nicht bauen;
auf ihn mein Herz soll lassen sich und seiner Güte trauen,
die mir zusagt sein wertes Wort; das ist mein Trost und treuer Hort,
des will ich allzeit harren.
Gebed
Lezing van de Tien Woorden
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