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Orde van Dienst Zondag 5 augustus 2018
Voorganger: Ds. H. Hoogeveen
Intochtslied: Psalm 92: 1 en 2

Waarlijk, dit is rechtvaardig

1. Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men den Here prijst,
dat men Hem eer bewijst zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen.
2. Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend de grote naam des Heren.
Bemoediging en groet
Vervolg intochtslied: Psalm 92: 3

Gij hebt mij door uw daden

3. Gij hebt mij door uw daden, o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken, de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand. Gij zult hun hart versterken.
Lezing 10 woorden
Zingen: Psalm 119: 21

De wet, O Heer, die Gij aan mij beveelt

21. De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt,
is als een lied mij, als een spel van snaren,
dat in den vreemde troostend mij omspeelt.
Ik loof uw naam in nacht en in gevaren.
Uw trouw hebt Gij, o Heer, mij toebedeeld,
omdat ik uw geboden blijf bewaren.
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Jeremia 23: 1-6
1 Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en laten verdwalen –
spreekt de HEER. 2 Daarom – dit zegt de HEER, de God van Israël, tegen de herders die mijn
volk weiden: Jullie hebben mijn schapen verjaagd en laten verdwalen, en jullie zijn ze niet
gaan zoeken. Daarom ga ik jullie zoeken: ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken –

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
spreekt de HEER. 3 Wat er nog van de schapen over is, zal ik bijeenbrengen uit alle landen
waarheen ik ze verjaagd heb. Ik breng ze terug naar hun weide, ze zullen vruchtbaar zijn en
in aantal toenemen. 4 Ik zal herders over ze aanstellen die ze zo zullen hoeden dat ze geen
angst meer kennen en er niet één meer zal worden gemist – spreekt de HEER. 5 De dag zal
komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die
als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven.
6 Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn “De HEER is onze
gerechtigheid”.
Zingen: Lied 995

O Vader, trek het lot u aan

1. O Vader, trek het lot U aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.

2. O Vader, trek het leed U aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood,
doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten, wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

Lezing: Marcus 6: 30-44
30 De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan
hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. 31 Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een
eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend
komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. 32 Ze voeren met
de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. 33 Maar hun vertrek werd
opgemerkt en velen hoorden ervan, en uit alle steden haastten de mensen zich over land
naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. 34 Toen hij uit de
boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op
schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. 35 Toen er al veel tijd was
verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en
het is al laat. 36 Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek
gaan om eten te kopen.’ 37 Maar hij zei: ‘Geven jullie hun maar te eten!’ Ze vroegen hem:
‘Moeten wij dan voor tweehonderd denarie brood gaan kopen om hun te eten te geven?’ 38
Toen zei hij: ‘Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.’ En nadat ze waren gaan
kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: ‘Vijf, en twee vissen.’ 39 Hij zei tegen hen dat ze de
mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. 40 Ze
gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. 41 Hij nam de vijf broden en de
twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze
aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen; ook de twee vissen verdeelde hij onder
allen die er waren. 42 Iedereen at en werd verzadigd. 43 Ze haalden de overgebleven stukken
brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van
de vissen. 44 Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten.
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Zingen: Lied 272: 1 en 2

Wij zoeken in uw huis uw aangezicht

1. Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op de berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.
2. Maar Jezus weend' en bad, alleen, omdat de mensen
als schapen dwalen waar geen herder 't oog op richt.
Verlos ons in zijn naam van onze ijdle wensen.
Voor ons gesloten hart blijft ook de hemel dicht.
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 971: 2 en 3

God wil aan ons telkens weer tonen

2. God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is 't grote werk gedaan.
't Zal om onszelve gaan.

3. De Heilge Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

Dank- en voorbeden
Collecte
Zingen: Lied 23C: 1, 2 en 5

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom en niets dat mij ontbreekt.

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.
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Zegen
Respons
Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter Eer.

