Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Orde van Dienst Zondag 22 april 2018
Welkom en mededelingen
Samenzang: Lied 886

“Abba Vader”

1. Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.
Stil Gebed
‘Onze Hulp’ en Christelijke groet
Samenzang: Psalm 99: 2 en 8
2. God, die recht gebood, is in Sion groot;
van zijn troon belacht Hij der volken
macht.
Hoog en zeer geducht, heilig en doorlucht
is uw naam, o Here; laten zij die eren!

8. Maakt Hem nu tezaam groot, verheft
zijn naam.
Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer,
die met macht gekroond op de Sion troont.
Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de Here.

Gebod van God
Samenzang: Psalm 130: 4
4. Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld.
Gebed om schuldvergeving en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Marcus 10: 17 - 31
17 En

toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar Hem toe, viel voor
Hem op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te
beërven? 18 En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve
Eén, namelijk God. 19 U kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult
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niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer uw vader en
uw moeder. 20 Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen
van mijn jeugd af. 21 En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tegen hem: Eén ding
ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat
hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij. 22 Maar hij werd treurig over
dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. 23 En terwijl Hij rondkeek, zei
Jezus tegen Zijn discipelen: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het Koninkrijk
van God binnengaan! 24 En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. Maar Jezus
antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op
rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan! 25 Het is gemakkelijker dat een
kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God
binnengaat. 26En zij stonden nog meer versteld en zeiden tegen elkaar: Wie kan dan zalig
worden? 27 Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij
God, want bij God zijn alle dingen mogelijk. 28 En Petrus begon tegen Hem te zeggen: Zie, wij
hebben alles verlaten en zijn U gevolgd. 29 En Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is
niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers
verlaten heeft omwille van Mij en om het Evangelie, 30 of hij ontvangt honderdvoudig, nu in
deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen,
en in de wereld die komt, het eeuwige leven. 31 Maar veel eersten zullen de laatsten zijn,
en veel laatsten de eersten.
Samenzang: Psalm 65: 1 en 3

“De stilte zingt U toe, o Here”

1. De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

3. Gij antwoordt met geduchte daden,
Gij treedt voor ons in 't krijt.
God van ons heil, Gij gaat te rade
met uw gerechtigheid.
O Gij vertrouwen aller landen
die ver gelegen zijn,
Gij houdt het oordeel in uw handen,
de aard' is uw domein.

Prediking
Samenzang: Lied 912: 1, 2, 4 en 6

“Neem mijn leven”

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid

2. Neem mijn handen, maak ze sterk
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
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4. Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

6. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Dankgebed en Voorbede
Samenzang: Lied 416

“Ga met God”

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

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

