Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Orde van Dienst 18 februari 2018 1e Zondag van de veertigdagentijd
Welkom en mededelingen
Zingen psalm 25: 1 en 2

‘Heer ik hef mijn hart en handen’

1. Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

2. Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen psalm 25: 8 en 10

vervolg intochtspsalm

8. Zie op mij in gunst van boven,
wees mij toch genadig, Heer!
Eenzaam ben ik en verschoven,
ja, d' ellende drukt mij neer.
'k Roep U aan in angst en smart,
duizend zorgen, duizend doden
kwellen mijn bekommerd hart:
voer mij uit mijn angst en noden!

10. Mogen mij toch steeds behoeden
vroomheid en waarachtigheid.
Hoopvol is het mij te moede,
U verwacht ik t' allen tijd.
Here God van Israël,
red uw volk in tegenspoeden!
Toon uw goddelijk bestel,
dat uw hand ons toch behoede!

Verootmoediging en genade verkondiging
Geloofsbelijdenis
Zingen lied 800: 1, 3, 4 en 5

‘Wat zou ik zonder U geweest zijn’

1. Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werklijk wist van mijn verdriet?

3. Maar Christus gaf mij taal en teken
en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken,
het grondloos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid
bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid
waar twee of drie vergaderd zijn.
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4. Godlof, een Heiland, een bevrijder,
vol liefd' en macht heeft ons gered.
De Mensenzoon werd onze leider
en heeft ons hart in vlam gezet.
Toen ging voor ons de hemel open,
oorsprong en doel, zo ongedacht.
Geloven konden wij en hopen.
Wij wisten ons van Gods geslacht.

5. Nog blijft, door stralend licht omschenen,
de heilige bemind'ons bij.
Zijn bitter lijden doet ons wenen,
zijn hoge liefde maakt ons vrij.
Al wie met ons zijn hand wil grijpen
is welkom, vriend en bloedverwant.
Zijn hartenbloed doet allen rijpen
tot vrucht van 't hemels vaderland.

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezingen

( We lezen met het paasproject van de kinderen mee volgens het
rooster van ‘Vertel het maar’ )

1e schriftlezing Psalm 25: 1-11
1 Van David. Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit, 2 mijn God, op U vertrouw ik, maak mij niet
te schande, laat mijn vijanden niet triomferen. 3 Zij die op U hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die U achteloos verraden. 4 Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij Uw paden te gaan. 5 Wijs mij de weg van Uw waarheid en onderricht mij, want U bent
de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer. 6 Denk aan Uw barmhartigheid, HEER,
aan Uw liefde door de eeuwen heen. 7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met
liefde aan mij en laat Uw goedheid spreken, HEER. 8 Goed en rechtvaardig is de HEER: Hij wijst
zondaars de weg, 9 wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor, Hij leert hun Zijn paden te gaan.
10 Liefde en trouw zijn de weg van de HEER voor wie de wetten van Zijn verbond onderhouden.
11 Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld, omwille van uw naam.
2e schriftlezing Mattheus 21: 1-9
1 Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee
leerlingen op uit. 2 Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen
jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en
breng ze bij me. 3 En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.”
Dan zal men ze meteen meegeven.’ 4 Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd
is door de profeet: 5 ‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt
op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’ 6 De leerlingen gingen op weg en
deden wat Jezus hun had opgedragen. 7 Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er
mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. 8 Vanuit de menigte spreidden velen hun
mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de
weg. 9 De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen
luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.
Hosanna in de hemel!’
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Zingen Lied 859: 1, 2 en 4

‘Schuldig staan wij voor U Heer’

1. Schuldig staan wij voor U, Heer,
schuldig, onweersproken.
Tel de duizendmaal dat wij
U hebben ontbroken.
Zie ons aan: / onze naam
had Gij opgeschreven
in uw boek des levens.

2. Doorgang hebben wij ontzegd
aan wie wilden leven,
mensen keer op keer ontrecht,
steen voor brood gegeven,
God, blijf Gij / toch nabij:
dat Gij ons verleden
nieuw herschrijft met vrede!

4. Onze ontrouw hebt Gij ver
achter U geworpen.
Gij verheft uw aangezicht
als de nieuwe morgen.
Uw gericht / schept ons licht,
waar wij onze wegen
kiezen met uw zegen.
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen Lied 903: 1, 2, 3 en 6

‘Zou ik niet van harte zingen’

1. Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

2. Als een vogel, die zijn tere
jongen met de vleugels dekt,
zo houdt over mij de Here
zijn beschuttend' arm gestrekt.
Alles wendt Hij mij ten goede,
Hij is bij mij nacht en dag,
ja, van voor ik 't licht nog zag,
ben ik veilig in zijn hoede.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

3. In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,

Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht,
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
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6. Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,

U te dienen, hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

Dankgebed
Collecte
Zingen Liedbundel 71: 1, 2 en 3

‘Ik bouw op U’

1. Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming,
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming,
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
3. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd.
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan.
In rust met U die mij hebt voortgeleid.
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan.
In rust met U die mij hebt voortgeleid.
Zegen
Zingen
Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter Eer.

‘Amen, Amen, Amen’

