Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Orde van Dienst Zondag 27 mei 2018
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 93: 1, 2 en 3

‘De Heer is koning Hij regeert altijd’

1. De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met
majesteit.
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in
stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn
hand.

2. Uw troon staat van de aanvang af
gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds
meer.

3. Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen Psalm 93: 4

vervolg intochtspsalm

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.
Verootmoediging
Tien geboden
Zingen Lied 412: 1, 3 en 4

‘Wij loven U, o God, belijden U als Heer’

1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!
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3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!
4. U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
des Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid!
De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.
Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen
en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.
Gebed bij de opening van het woord
1e schriftlezing Exodus 3: 1-6
1 Mozes zorgde voor de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan.
Op een dag ging hij met de dieren ver de woestijn in. Hij kwam bij de berg Horeb. De Horeb
was een heilige berg. 2 Daar kwam de engel van de Heer naar hem toe, als een vuur in een
doornstruik. Mozes zag dat de struik in brand stond, maar de struik verbrandde niet. 3 Mozes
dacht: Hoe kan dat? Hoe komt het dat die struik niet verbrandt? Ik zal eens gaan kijken. 4 Toen
de Heer zag dat Mozes dichterbij kwam, riep Hij vanuit de struik: ‘Mozes!’ ‘Ja, ik luister,’
antwoordde Mozes. 5 De Heer zei: ‘Kom niet dichterbij, en trek je schoenen uit. Want je staat
op heilige grond. 6 Ik ben de God van je vader, Ik ben de God van Abraham, Isaak en Jakob.’
Toen hield Mozes zijn handen voor zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.
2e schriftlezing Johannes 3: 1-16
1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij kwam in
de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen
is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die U verricht.’ 3 Jezus zei:
‘Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God
zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet
voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde:
‘Waarachtig, Ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren
wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de
Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten
worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij
vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’
9 ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar
van Israël bent? 11 Waarachtig, Ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen
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van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me
niet geloven als Ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als Ik over
hemelse dingen spreek? 13 Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene
die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? 14 De Mensenzoon moet hoog verheven
worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, 15 opdat iedereen die
gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16 Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon
heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
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 voelen
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.
Uitleg en verkondiging
Zingen Liedbundel 3: 1, 3 en 4

‘Laat me in U blijven, groeien, bloeien’

1. Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,

of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!
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3. Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
'k blijf d’ Uw' altijd, blijf Gij de mijn'!
Uw liefde moet alom mij leiden,
uw leven moet mijn leven zijn,
uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis.

4. Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in need'righeid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de winds'len sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met een gezamenlijk onze vader.
Inzameling van de gaven
Slotlied lied 723: 1 en 2

‘Waar God de Heer Zijn schreden zet’

1. Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

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

‘amen, amen, amen’

