Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Orde van Dienst Zondag 19 augustus 2018
Voorganger: Ds. J.F. Tanghé uit Maassluis
Welkom en afkondigingen
Zingen intochtslied Psalm 84: 1 en 6

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

1.
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

6.
Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Votum en groet
Zingen Lied 314

Here Jezus, om uw woord

1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2. Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
Wetslezing
Zingen Psalm 25: 2 en 5

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.
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5. Louter goedheid zijn Gods wegen
en zijn paden zijn vertrouwd
voor wie, tot zijn heil genegen,
zijn geboden onderhoudt.

Wil mij, uwe naam ter eer,
al wat ik misdeed vergeven.
Ik heb tegen U, o Heer,
zwaar en menigmaal misdreven

Schriftlezing uit NBV Handelingen 4: 1-12
1 Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van
de tempelwacht en de sadduceeën op hen af, 2 hevig ontstemd omdat ze het volk
onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was
gebeurd. 3 Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al
avond was. 4 Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen
zich, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer vijfduizend. 5 De volgende dag
kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem, 6 samen met
Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en allen die tot de hogepriesterlijke
familie behoorden. 7 Nadat ze Petrus en Johannes in het midden hadden doen plaatsnemen,
begonnen ze het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad
verricht?’ 8 Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en
oudsten, 9 nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons
wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, 10 dient u allen en het hele volk van Israël te
weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazaret,
die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. 11 Jezus is de steen die
door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden
is. 12 Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde
die de mens redding biedt.’
Zingen Lied 364
1. Hoor Gij ons aan!
Wij heffen onze handen,
kom Gij tot ons,
neemt onze offeranden,
waarmee wij dankbaar voor U staan.

2. Uw oog aanschouwt
ons hier met onze schatten.
Woont Gij, wie zelfs
de hemelen niet bevatten,
toch in een huis door ons gebouwd?

3. Gij ziet en hoort
wat onze mond wil spreken,
het is een stamelend,
ontoereikend teken,
een zwak en machtloos mensenwoord.

4. In stil ontzag
zijn wij voor U getreden.
Wend dan uw oor
naar onze smeekgebeden,
waak met uw ogen nacht en dag!

5. Gij spreekt ons aan,
Ge hebt de mens verkoren:
aan deze plaats

doet Gij uw woorden horen,
hier zijt Gij, want hier woont uw naam.
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6. O, antwoord Gij,
als wij tezamen bidden,
daal neder uit

uw hoogte in ons midden!
In uw vergeving wonen wij.

Preek
Zingen Lied 512: 1, 2, 3 en 4
1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

2. Uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

4. Al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt mijn ziel
wanneer zij U aanschouwt.

Dankgebed
Collecte
Zingen Bundel 77
Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Aard’en Hemel prijzen U, glorie voor Uw Naam.
Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig,
Stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der Heerlijkheid, prijst hem tot in eeuwigheid.
Zegen
Zingen Lied 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

