Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Orde van de Zomerdienst 12 augustus 2018
Voorganger Ds. Bram Verduijn
Locatie: Gereformeerde Kerk Sellingen
Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 34: 1 en 2

‘Ik loof de Heer altijd’

1. Ik loof den Heer altijd.
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer.
Ja, ik beroem mij op den Heer
en prijs zijn hoog beleid.
Gods kleinen horen mij
en zij verheugen zich tezaam.
Verheft met mij des Heren naam,
zegen die en wees blij.

2. 'k Heb naar de Heer gevraagd
en Hij beantwoordt mijn gebed.
Hij heeft mij van mijn angst gered,
en mijn verlossing daagt.
Die opzien naar den Heer,
zij zullen blinken in het licht,
geen schaamrood is op hun gezicht,
nooit slaan zij d' ogen neer.

Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen Psalm 34: 5 en 7

vervolg intochtspsalm

5. Kom kind'ren, hoort mij aan.
Wie vindt een leven lang en goed?
Hij die Gods wil met vreugde doet
en in zijn dienst wil staan.
Weerhoud uw tong van kwaad
zodat gij niemand schade doet.
wijk van het kwade en doe goed,
sticht vrede metterdaad.

7. Wie God roept hoort Hij aan
en Hij verlost wie is benard.
Hij zal gebrokenen van hart
in gunst terzijde staan.
Wie 's Heren wet betracht
vindt in de wereld droefenis,
maar God, die zijn verlosser is,
blijft op zijn heil bedacht.

Verootmoediging en genade verkondiging
Leefregel
Geloofsbelijdenis 340 b

‘Ik geloof in God de Vader’

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
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opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
1e schriftlezing Psalm 31: 18-25
18 HEER, u roep ik aan, maak mij niet te schande, laat de goddelozen te schande staan en
verstommen in het dodenrijk. 19 Zwijgen moeten de leugenaars, die hoogmoedig en vol
verachting rechtvaardige mensen beschuldigen. 20 Hoe groot is het geluk dat U hebt
weggelegd voor wie U vrezen, dat U bereid hebt voor wie schuilen bij U, heel de wereld zal
het zien. 21 U verbergt hen in de beschutting van Uw gelaat voor de lagen en listen van
mensen, Uw tent biedt hun een schuilplaats voor de laster van kwade tongen. 22 Geprezen zij
de HEER om Zijn trouw, Hij heeft een wonder voor mij verricht, hij ontzette Mij als een
belegerde stad. 23 In mijn angst had ik gezegd: ‘Ik ben verbannen uit Uw ogen,’ maar U hebt
mijn smeekbede gehoord toen ik U om hulp riep. 24 Getrouwen van de HEER, heb Hem lief.
De HEER behoedt de standvastigen, voorgoed rekent Hij af met de hoogmoedigen. 25 Allen
die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.
Zingen Lied 315: 1 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.

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
op mensengunst of -heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen. Gods woord bestaat in eeuwigheid!

2e schriftlezing Marcus 7: 24-30
24 Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam Hij zijn intrek in een huis,
en hoewel Hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte het Hem niet
onopgemerkt te blijven. 25 Integendeel, er kwam al meteen een vrouw die over Hem gehoord
had naar Hem toe, en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine
geest bezeten was. 26 Deze vrouw was van Syro-Fenicische afkomst en geen Jodin; ze
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smeekte Hem om bij haar dochter de demon uit te drijven. 27 Hij zei tegen haar: ‘Eerst
moeten de kinderen genoeg te eten krijgen; het is niet goed om de kinderen hun brood af te
pakken en het aan de honden te voeren.’ 28 De vrouw antwoordde: ‘Heer, de honden onder
de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.’ 29 Hij zei tegen haar: ‘Dat
hebt u goed gezegd. Ga naar huis, de demon heeft uw dochter al verlaten.’ 30 En toen ze
thuiskwam, lag haar kind op bed en bleek de demon verdwenen te zijn.
Zingen Lied 754: 1, 2 en 3

‘Liefde Gods die elk beminnen’

1. Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal van uit den hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.

2. God almachtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in 's hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.

3. Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.
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;
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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.
Afkondiging van overlijden
1. Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zij woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.
Dankgebed
Collecte
Zingen lied 704: 1, 2 en 3

‘Dank, dank nu allen God’

1. Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God
moog' ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
Zegen
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Respons
Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter Eer.

