Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Orde van Dienst 7 januari 2018 (her)bevestiging ambtsdragers
Voorganger: Ds. A.L. Verduijn
Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 72: 1 en 2

‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv'len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

2. Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien aller wegen,
totdat geen maan meer is.

Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen Psalm 72: 4 en 7

vervolg intochtspsalm

4. Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

7. Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

Verootmoediging en genade verkondiging
Zingen Lied 413: 1, 2 en 3

‘Grote God, wij loven U’

1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!
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3. Heer, ontferm U over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.
Dienst van bevestiging
Aftredend:

Herbevestiging:
Bevestiging:

Mw. R. Bos-Lanting (ouderling)
Mw. N. Bos-Strockmeijer (ouderling-kerkrentmeester)
Dhr. M. van Gulik (diaken)
Mw. H. Kruize-Eerkens (ouderling)
Mw. M. Oost-Meijer (ouderling)
Dhr. J.H. Niemeijer (ouderling)
Dhr. N.J. Brakels (ouderling-kerkrentmeester)
Mw. R. Smook-Meendering (diaken)

Onderwijzing
Gebed
Bevestiging en Herbevestiging
Zingen Lied 675: 1 en 2
‘Geest van hierboven’
(gemeente zingt staande met de ambtsdragers, daarna gaan we allen zitten.)
1. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!
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Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
1e schriftlezing Psalm 72: 11-19
11 Laten alle koningen zich neerwerpen voor Hem, alle volken hem dienstbaar zijn. 12 Hij zal
bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft. 13 Hij ontfermt zich
over weerlozen en armen, wie arm is, redt Hij het leven. 14 Hij verlost hen van onderdrukking en
geweld, hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 15 Leve de koning! Men zal hem goud van Seba
schenken, zonder ophouden voor Hem bidden, Hem zegen toewensen, dag aan dag. 16 Er zal
overvloed van koren zijn in het land, zelfs op de toppen van de bergen. Rijpe aren zullen golven
als de bossen van de Libanon. Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken als jong groen op de aarde.
17 Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam zal voortleven zolang de zon zal schijnen. Men zal
wensen gezegend te worden als hij, en alle volken prijzen Hem gelukkig. 18 Geprezen zij God, de
HEER, de God van Israël. Hij doet wonderen, Hij alleen. 19 Geprezen zij zijn luisterrijke naam,
voor eeuwig. Moge Zijn luister heel de aarde vervullen. Amen, amen!
2e schriftlezing Efeze 3: 1-12
1 Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u, heidenen, bid. 2
U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door
te geven die mij met het oog op u geschonken is. 3 Mij is in een openbaring het mysterie
onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. 4 Aan de hand daarvan kunt u zich,
wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. 5 Het is
onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan
zijn heilige apostelen en profeten: 6 de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis,
maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het
evangelie. 7 Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade,
die ik ontvangen heb door Zijn kracht die in mij werkt. 8 Mij, de allerminste van alle heiligen,
is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te
verkondigen, 9 en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen
verborgen was in God, de Schepper van het al, werkelijkheid wordt. 10 Zo zal nu door de kerk
de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de
hemelsferen, 11 naar het eeuwenoude plan dat Hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze
Heer, 12 in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in Hem.
Zingen lied 754: 1, 2 en 3

‘Liefde Gods die elk beminnen’

1. Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.

Jezus, één en al ontferming,
daal van uit den hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.
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2. God almachtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in 's hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.

3. Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

Verkondiging
Zingen Liedbundel 75: 1, 2 en 3

‘Samen in de naam van Jezus’

1. Samen in de naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan.
Want de geest spreekt alle talen,
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten,
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal,
doordringt in de duisternis.
De weg van god is niet te keren,
omdat hij er over waakt,
En de geest verbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijs de Heer, De weg is open
naar de Vader naar elkaar.
Jezus Christus, triomfator,
mijn verlosser, middelaar.
Vader met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
‘t is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Dankgebed
Collecte
Zingen Lied 868: 1, 2, 3 en 4
1. Lof zij de Heer, de almachtige
koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en
blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn
liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
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3. Lof zij de Heer die uw lichaam zo
schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en
gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

4. Lof zij de Heer die uw huis en uw
haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die
over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.

Zegen
Zingen
Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter Eer.

‘Amen, Amen, Amen’

