Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Orde van Dienst Zondag 8 april 2018
Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 111: 1 en 2

‘Van ganser harte loof ik Hem’

1. Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
den Heer in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van de Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

2. Zijn doen is louter majesteit,
zijn luister, zijn gerechtigheid
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmhartig is
de Heer, en zijn gedachtenis
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen Psalm 111: 5 en 6

vervolg intochtspsalm

5. Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd
en zijn verbond staat voor altijd,
een licht hoog op de berg ontstoken.
Heilig en zeer te duchten is
zijn naam in de geschiedenis.
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.

6. Van alle wijsheid het begin
is: vrees de Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

Verootmoediging en genade verkondiging
Tien geboden
Zingen lied 305: 1, 2 en 3

‘Alle eer en alle glorie’

1. Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
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Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
1e schriftlezing Psalm 111: 1-10
1 Halleluja! Ik wil de HEER loven met heel mijn hart in de grote kring van oprechten. 2 Machtig
zijn de werken van de HEER, wie ze liefheeft, onderzoekt ze. 3 Zijn daden hebben glans en
glorie, Zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd. 4 Hij stelde een gedenkdag in voor Zijn
wonderen, genadig en liefdevol is de HEER. 5 Hij gaf voedsel aan wie Hem vrezen, eeuwig
gedenkt Hij Zijn verbond. 6 Hij toonde Zijn volk de kracht van Zijn daden en gaf hun het land
van andere volken. 7 Waarheid en recht zijn het werk van Zijn handen, uit al Zijn regels blijkt
Zijn trouw, 8 ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig, gemaakt volgens waarheid en recht. 9
Hij heeft Zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig Zijn verbond ingesteld. Heilig en
ontzagwekkend is Zijn Naam. 10 Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar
Zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.
2e schriftlezing 1 Johannes 5: 1-5
1 Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft,
heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. 2 Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we
God liefhebben en zijn geboden naleven. 3 Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn
geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, 4 want ieder die uit God geboren is, overwint
de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. 5 Wie anders
kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?
Zingen Lied 315: 1, 2 en 3

‘Heb dank, o God van alle leven’

1. Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van d' aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2. En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

3. Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels brood is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldig duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
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op mensengunst of -heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen. Gods woord bestaat in eeuwigheid!
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen Lied 630: 1, 2 en 3

‘Sta op, een morgen ongedacht’

1. Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wondren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

3. Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.
Dankgebed
Collecte
Zingen Lied 968: 1, 2, 3 en 4

‘De ware kerk des Heren’

1. De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

2. Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kinderen van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.
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3. Al heeft men haar geteisterd,
al wordt zij onderdrukt,
door dwalingen verbijsterd,
door strijd uiteengerukt,
de stem der martelaren
roept uit: O Heer, hoe lang?
De nacht is vol gevaren,
de morgen vol gezang.
Zegen
Respons
Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter Eer.

4. In t woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.

