
 

Mededelingen: 

 

De volgende welkomdienst wordt gehouden op zondag 22 januari 2023. 

 

Muzikale medewerking zal worden verleend door  

het Christelijk Mannenkoor Assen, o.l.v. Bert Duijst. 

 

Organist is Gerwin van der Plaats. 

 

Voorganger ds. T. Oldenhuis uit Coevorden. 

 

Indien u het werk van het Comité Welkomdiensten wilt steunen  

dan kunt u een bijdrage overmaken op rekening  

NL56 RABO 0171 7742 13 t.n.v. Van Comité Welkomdiensten Assen. 

 

Namens het Comité bedankt voor uw bijdragen. 

 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om kort na te praten  

met dhr. Jan-Willem ‘t Hart in de hal van de kerk. 

 

 

Opgave verzoeknummer. 

 

We stellen het op prijs, wanneer u aandacht vraagt voor een lied  

dat u in de welkomdienst graag wilt laten zingen (samenzang of koor). 

 

U kunt uw opgave mailen naar: ebdijkman@ziggo.nl 

 

We wensen u verder nog een goed vervolg van deze zondagavond toe  

en hopelijk tot ziens op 22 januari 2023. 

 

 
 

 

 

 

  

Jozefkerk 

Assen 
thema: 

  

 “Alles waar ik op mag

   hopen” 

 

Voorganger: Dhr. Jan Willem ’t Hart  

te Kampen 
 

m. m. v.: Gospelkoor “El Elohim”  

 o.l.v. Joop Ploeg 

 

Pianobegeleiding: Jan de Roos 

Organist: Gerwin van der Plaats 

 
 
Zondag 27 november 2022 
Aanvang 19.00 uur 
Samenzang voor de dienst: 18.45 uur 
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Samenzang voor de dienst 

 

Op U mijn Heiland blijf ik hopen (Lied 442) 

 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie, heel mijn hart staat voor U open 

en wil, o Heer, uw tempel zijn. 

O Gij, wien aard' en hemel zingen, 

verkwik mij met uw heilige gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 

o zon van liefde, mijn gemoed! 

 

Vervul, o Heiland, het verlangen,  

waarmee mijn hart uw komst verbeidt!  

Ik wil in ootmoed U ontvangen,  

mijn ziel en zinnen zijn bereid.  

Blijf in uw liefde mij bewaren,  

waar om mij heen de wereld woedt.  

O, mocht ik uwe troost ervaren:  

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

’t Hijgend hert der jacht ontkomen  

(Psalm 42: 1, 5 en 7, oude berijming) 

 

’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 de Heer; 

God des levens, ach wanneer 

zal ik naad’ren voor uw ogen, 

in uw huis uw naam verhogen? 

 

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 de nacht  

zingen, daar ik Hem verwacht  

en mijn hart, wat mij moog’ treffen,  

tot de God mijns levens heffen. 

 

Zingen als antwoord op de Zegen 

 

Ga nu heen in vrede (Hemelhoog 472) 

 

Ga nu heen in vrede, ga, en maak het waar, 

wat wij hier beleden, samen met elkaar. 

Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk, 

wilt u daaraan geven, dan bent u Gods Kerk, 

Ga nu heen in vrede, ga, en maak het waar! 

 

Ga nu heen in vrede, ga, en maak het waar, 

wat wij hier beleden, samen met elkaar. 

Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 

dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 

Ga nu heen in vrede, ga, en maak het waar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de mededelingen z.o.z. 
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Zingen: Een toekomst vol van hoop 

 

In de nacht van strijd en zorgen 

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen, 

om een toekomst vol van hoop. 

 

Ook al zijn er duizend vragen, 

al begrijpen wij U niet, 

U blijft ons met liefde dragen, 

U die alles overziet. 

 

U geeft een toekomst vol van hoop, 

dat heeft U aan ons beloofd.     

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

 

U heeft ons geluk voor ogen. 

Jezus heeft het ons gebracht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht. 

 

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd.                      

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

 

U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. 

 

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd.                     

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

 

Collecte en orgelspel 

 

Koor: Lord most high 

 Give us peace 

 

Zegen 

O mijn ziel, wat buigt g’ u neder,  

waartoe zijt g’ in mij ontrust? 

Voed het oud vertrouwen weder,  

zoek in ’s Hoogsten lof uw lust!  

Menigwerf heeft Hij uw uw druk  

Doen verand’ren in geluk. 

Hoop op Hem, sla ’t oog naar boven,  

ik zal God, mijn God, nog loven! 

 

Koor: By our love 

 

Welkom, door Henk Gebben 

 

Zingen: Nooit kan ’t geloof teveel verwachten (Hemelhoog 359) 

 

Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 

des Heilands woorden zijn gewis. 

't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 

maar nooit een vriend als Jezus is. 

Wat zou ooit zijne macht beperken? 

't Heelal staat onder zijn gebied! 

En wat zijn liefde wil bewerken, 

ontzegt Hem zijn vermogen niet. 

 

Die hoop moet al ons leed verzachten. 

Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! 

Voor hen, die 't heil des Heren wachten, 

zijn bergen vlak en zeeën droog. 

O zaligheid niet af te meten, 

o vreugd, die alle smart verbant! 

Daar is de vreemdlingschap vergeten 

en wij, wij zijn in 't vaderland! 

 

Stil gebed, Votum en Groet 

 

Koor: Behold the Lamb 

 Our glorious God 

 

Gebed 
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Schriftlezing 1 Petrus 1: 3 - 25 

 

Het nieuwe leven 

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn 

grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus 

Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende 

hoop gegeven. Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht 

wordt beschermd, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis 

die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die klaarligt om aan het 

einde van de tijd geopenbaard te worden.  

Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd 

allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof 

–zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur 

wordt getoetst– en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus 

Christus zich zal openbaren. U hebt Hem lief zonder Hem ooit gezien  

te hebben; en zonder Hem nu te zien gelooft u in Hem en ervaart u een 

onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof 

bereikt: uw redding. Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten  

te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou 

vallen. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke 

omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was,  

doelde toen deze voorzegde dat Christus zou lijden en daarna in Gods 

luister zou delen. 

Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf 

bestemd was maar voor u – de boodschap die u nu verkondigd is door 

hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige 

Geest, die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin 

zelfs engelen graag zouden doordringen. 

Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en 

vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus 

Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet 

opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog 

onwetend was, werd beheerst. Leid een leven dat in alle opzichten heilig 

is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. 

Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig. 

En als u Hem Vader noemt die iedereen naar zijn daden beoordeelt, 

zonder aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor Hem tijdens  

uw leven als vreemdeling.  

U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent 

vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, 

maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder 

smet of gebrek. Al voor de grondvesting van de wereld is Hij  

door God uitgekozen, en nu, aan het einde van de tijd, is Hij verschenen 

omwille van u. 

Door Hem gelooft u in God, die Hem uit de dood heeft opgewekt  

en Hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof en hoop op God 

gericht zijn. 

Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en  

kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook 

onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn 

geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods 

levende woord, dat voor altijd standhoudt. 

‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: 

het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer houdt 

eeuwig stand. ’Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. 

 

Koor: I bring a heart of thanks 

 Jij maakt het verschil 

 

Beamer:  Alles waar ik op mag hopen. 

All my hope on God is founded (YouTube filmpje) 

   

Verkondiging 

 

Meditatief orgelspel en zingen: 

 

Één naam is onze hope (Joh. de Heer 478: 1, 2 en 4) 

 

1. Eén naam is onze hope,  2.  Vergaard uit alle streken 

één grond heeft Christus’ kerk,  in heel de wereld één, 

zij rust in énen dope  werd dit haar zalig teken, 

en is Zijn scheppingswerk. dat allen is gemeen. 

Om haar als bruid te werven  Eén bede vouwt de handen, 

kwam Hij ten hemel af. één zegen breekt het brood,  

Hij was ‘t, die door Zijn sterven  één vuurbaak staat te branden  

aan haar het leven gaf. in ’t duister van de dood. 

 

4. In haar drie-een’gen Here,  

nog in haar aardse strijd,  

blijft zij met hen verkeren,  

wie ruste werd bereid. 

Geef dat in Uw genade,  

o God ook eenmaal wij  

langs Uwe lichte paden  

gaan tot der zaal’gen rei! 

 

Dankgebed 
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