Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Orde van Dienst Zondag 8 juli 2018
Voorganger Ds. J.W. Baan uit Veele
Welkom en mededelingen.
Zingen: Psalm 89: 1 en 5

Ik zal zolang ik leef

1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.
5. Hemel en aarde, Heer, 't is alles uw domein,
o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn.
Gij die de schepper zijt van 't noorden en het zuiden,
de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide.
De wereld is van U, de wind en de getijden,
al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 713: 1, 2 en 4

Wij moeten Gode zingen

1. Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.

2. Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan alwie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

4. De lier hing aan de wilgen,
misericordia,
God zal ons niet verdelgen,
aan God zij gloria.
Zijn woord zal ons genezen,
halleluja,
zoals het was voor dezen
in Galilea.
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Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 705: 1 en 4

Ere zij aan God

1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drie-eenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-eenge in zijn troon!

4. Halleluja, lof, aanbidding
brengen englen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Gebed voor de opening van het Woord
Lezingen: Ezechiël 2: 1-7 NBV
1 die tegen mij zei: ‘Mensenkind, sta op, dan zal ik met je spreken.’ 2 Terwijl deze woorden
klonken, voer er een geest in mij die me weer op deed staan, en er werd opnieuw tegen mij
gesproken: 3 ‘Mensenkind, ik stuur jou naar de Israëlieten, naar dat weerspannige volk dat
tegen mij in opstand is gekomen. Tot op de dag van vandaag verzetten ze zich tegen mij,
zoals ook hun voorouders hebben gedaan. 4 Naar dat volk, dat zo halsstarrig en eigenzinnig
is, stuur ik jou. Je moet tegen hen zeggen: “Dit zegt God, de HEER ...” 5 En of ze nu horen
willen of niet – het is immers een opstandig volk –, ze zullen weten dat er een profeet in hun
midden is geweest. 6 Maar jij, mensenkind, jij hebt van hun woorden niets te vrezen, je hoeft
voor hen niet bang te zijn, al zijn ze als brandnetels en doornstruiken en belagen ze je als
schorpioenen. Je hoeft je door dat volk niet te laten afschrikken of angst te hebben voor hun
woorden, hoe opstandig ze ook zijn. 7 Je moet hun laten weten wat ik te zeggen heb, of ze nu
horen willen of niet, hoe opstandig ze ook zijn.
Marcus 6: 1-6 NBV
1 Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. 2 Toen de sabbat
was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren
stomverbaasd en zeiden: ‘Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die
hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen! 3 Hij is toch die
timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En
wonen zijn zusters niet hier bij ons?’ En ze namen aanstoot aan hem. 4 Jezus zei tegen hen:
‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en
huisgenoten.’ 5 Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de
handen oplegde en hen genas. 6 Hij stond verbaasd over hun ongeloof.

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Zingen: Psalm 25: 2 en 7

Here, maak mij uwe wegen

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.

7. Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond,
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

Verkondiging.
Zingen: Lied 967: 1, 2, 4 en 5

Zonne der gerechtigheid

1. Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm U, Heer.

2. Wek de dode christenheid
uit haar zelfverzekerdheid;
zend uw stralen overal,
dat de aard' U loven zal.
Erbarm U, Heer.

4. Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, - verdrijf de nacht!
Erbarm U, Heer.

5. Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op 't eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm U, Heer.

Gebeden
Collectes
Zingen: Lied 938: 1 en 2

Christus die u wilt tooien

1. Christus die u wilt tooien
in het gewaad der schrift,
ik berg mij in haar plooien.
Met mijn bestaan op drift,
met mijn gemiste kansen,
mijn schaamte en mijn spijt,
mag ik mij daar verschansen.
Uw woord alleen bevrijdt.

2. Christus die u bekleed hebt
met wat geschreven staat,
en die terdege weet hebt
van wat mij lijden laat,
U grijp ik bij uw kleren
en laat niet los tenzij
Gij u tot mij wilt keren,
uw zegen legt op mij.
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Zegen
Respons
Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter Eer.

