Zingen voor de dienst:
Ik zie een poort wijd open staan ( Joh. de Heer 140 )

Refr.

Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen,
van ’t kruis, waar ‘k vrijlijk heen mag gaan,
om vrede te bekomen.
Genade Gods, zo rijk en vrij,
die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij!

Refr.

Die open poort laat d’ingang vrij,
aan wie komt binnen vlieden;
aan rijk en arm, aan u en mij
komt Jezus vrede bieden.
Genade Gods, zo rijk en vrij, ( …. )

Refr.

Die open poort leidt tot Gods troon:
gaat door, laat niets u hind’ren;
neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,
die God biedt aan Zijn kind’ren.
Genade Gods, zo rijk en vrij, ( …. )

Refr.

In ’t hemelrijk, voor Jezus’ troon
daar leidt het kruis tot zegen;
daar dragen wij voor kruis een kroon
door Jezus’ bloed verkregen.
Genade Gods, zo rijk en vrij, ( …. )

Verlosser, Vriend, O hoop, o lust ( Joh. de Heer 410 )
Verlosser, Vriend, o hoop, o lust
van die U kennen, neem het lied,
dat U in ’t stof een sterv’ling biedt,
een zondaar, die Uw voeten kust;
een zondaar, een verlost’, o Heer!
En nu geen zondaar meer.
O, neem het aan,
Gij laat geen bidder staan;
Gij hoort in hemelingen
verloste zondaars zingen;
o, neem het aan.
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Mededelingen
De volgende Welkomdienst zal D.V. worden gehouden
op zondag 27 januari 2019.
Voorganger zal dan zijn ds. T.J. Oldenhuis uit Coevorden.
Medewerking wordt verleend door
het Chr. Mannenkoor Assen o.l.v. Bert Duijst.
Organist: Harm Hoeve.
Indien u het werk van het Comité Welkomdiensten wilt steunen,
dan kunt u uw bijdrage overmaken op ons bankrekeningnummer
NL56RABO 0171 7742 13 t.n.v. Comité Welkomdiensten Assen.
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om met ds. Hutten en/of
comitéleden na te praten.
Wij wensen u nog een goede zondagavond en hopelijk tot ziens
op zondag 27 januari 2019.
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Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied: `zijn goedheid is groot!'
Inleiding op de zegen: Zegen ons Algoede ( Lied 415: 1 en 2 )
Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Waar is een vreugd, een kalmt’, een heil,
zo zalig als dit hoogst genot?
Het vloeit uit God en keert tot God.
Het heeft noch maat, noch perk, noch peil;
in Jezus is mijn zalig lot
verborgen bij mijn God;
Hij is mijn lust,
ook als mijn stof eens rust.
O, prijst Hem, mijn gezangen!
Ik blijf Zijn komst verlangen;
Hij is mijn lust!
Koor: Eén woord, één hoop, één Heer
Welkom
Zingen staande: God zij geprezen met ontzag/
Hoe zwak ons staam’lend loflied zij
( Psalm 68: 7 en Gezang 285: 4, Herv. Bundel )

Zegen
Beantwoording van de zegen: Amen, amen, amen ( Lied 415: 3 )
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.
Hoe zwak ons staam’lend loflied zij,
reeds op deez’ aarde juichen wij:
hoe heerlijk zijn uw werken!
Gij roept het leven uit de dood,
uw liefd’, in Christus eind’loos groot,
vindt niet in ’t stof haar perken.
Eens komt uw eeuw’ge lentedag,
veel schoner dan ons oog hier zag,
in zaal’ger stand en orden.
En ’t scheppingslied wordt hemeltoon,
als ’t machtwoord uitgaat van uw troon,
dat alles nieuw doet worden!
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Stil gebed Votum en Groet
Koor: Heel ons leven
De Heilige Stad
Gebed
Schriftlezing: Galaten 5: 1
Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven;
houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
Koor: Wie maar de goede God laat zorgen
Vrucht dragen
Schriftlezing: Galaten 5: 13
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.
Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen,
maar dien elkaar in liefde,
Zingen: Heer wij komen voor uw troon ( Joh. de Heer 253: 1 en 4 )
Heer, wij komen voor Uw troon,
danken U voor Uwen Zoon,
voor Zijn dood aan ’t harde kruis.
Brengt ons, Heer, in ’t Vaderhuis.
Vader, Zoon en Heil’ge Geest,
U bent altijd hier geweest.
Geef ons redding, geef ons kracht,
zoals U het kruis volbracht.
Verkondiging: ”Leef vrij!”
Na meditatief orgelspel zingen: Koester nimmer de gedachte
( Ev. Lb. 233: 1, 2 en 6 )
Koester nimmer de gedachte,
dat God u verstoten zou.
Groot zijn Gods genadekrachten,
grenzeloos Gods liefd’ en trouw.
O mijn hart, vertwijfel niet!
De verzoening is geschied.
Hij toch heeft zijn Zoon gezonden
ter vergeving van uw zonden.
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God heeft ons zijn woord gegeven:
‘Ik wil niet des zondaars dood,
maar veeleer dat hij zal leven
en zich tot mij wendt in nood.’
Wat de Heer het meest begeert,
is dat de verdwaalde keert
uit verlorenheid en duister
naar zijn Rijk van licht en luister.
Zelfs al zouden alle zonden,
van de aanvang af begaan,
in uw hart worden gevonden
en gij zoudt tot Jezus gaan:
- voor die schuld, onmeetlijk groot,
werd de Heer aan ’t kruis gedood –
dan nog hadt gij niets te vrezen,
Gods gena zou groter wezen.
Dankgebed
Koor: Zie de stroom van Jezus’ liefde
I have a Home
Collecte.
Er is één collecte voor de instandhouding van de Welkomdiensten.
Slotzang, staande: Wat vlied of bezwijk ( Gezang 470, Liedboek ’73 )
Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.
Verleid door het kwaad dat steeds mij belaagt,
gevallen in schuld, door wroeging geplaagd,
vertrouw ik slechts Hem, die mij leidt door zijn Geest,
mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest.
Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.
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