Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Zondag 21 oktober 2018, Vijfde zondag van de herfst
Voorganger: Ds. G.J. Gardenier
Intredelied: Psalm 89:1 en 2
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.
2. Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des Heren mond,
is David die Mij dient, hem gaf Ik mijn verbond,
aan hem en aan zijn huis heb Ik mijn eed gezworen,
voorgoed zal uw geslacht de heerschappij behoren.
Uw kinderen zal Ik de eeuwen door geleiden,
Ik schraag uw troon en rijk tot aan het eind der tijden.
Stilgebed
Bemoediging & Groet
Dienst van voorbereiding
Lied 155: 1, 2 en 5
1. Zijt Gij mijn God,
ben ik uw mens nog, Here?
Doet Gij vergaan wie zich van U afkeren,
laat Gij mij over aan mijn lot?
5. Ach Heer, geef licht
wie viel in ongenade!
Hoe lang vergeldt Gij 't kwade met het kwade,
verhult Gij mij uw aangezicht?
Gebed van toenadering
Lied 83:1
Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn Vriend.

2. Geef toch een blijk
van weten en vergeven!
Ik roep U uit de diepten van het leven,
de diepten van het dodenrijk.
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Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.
Woorden van toenadering uit de Schriften
Lied 83: 2 en 3
2. Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

3. Ik zal van U houden
in leven en dood.
En ik wil U prijzen,
zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
dan roep ik tot U
‘k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Gebed bij de opening van de Schriften
De profeten: Micha 3
3 1 En ik zei: Hoor toch, leiders van Jakob, hoor, heersers van het volk van Israël! Jullie
moeten het recht toch kennen? 2 Maar jullie haten het goede en houden van het kwaad.
Jullie stropen mijn volk de huid af en rukken het vlees van hun botten. 3 Zij eten hun vlees, ze
stropen hun huid af en breken hun botten. Als vlees om te koken, als vlees voor de pot hakken
ze mijn volk in stukken. 4 Als ze dan tot de HEER om hulp roepen, zal hij hun niet antwoorden.
Hij zal zijn gelaat voor hen verbergen vanwege het kwaad dat ze begaan. 5 Dit zegt de HEER
over de profeten die mijn volk misleiden, die over vrede praten zolang ze maar iets te eten
krijgen en die iedereen die hen niet op hun wenken bedient de oorlog verklaren: 6 Voor jullie
zal het een nacht zijn zonder visioenen, donker en zonder voorspellingen. Voor die profeten
zal de zon ondergaan en zal de dag veranderen in duisternis. 7 De zieners zullen beschaamd
staan en de waarzeggers worden te schande gemaakt: ze zullen hun mond gesloten houden,
want God geeft geen antwoord. 8 Ik daarentegen ben vervuld van kracht, ik heb de geest van
de HEER, ik ben rechtvaardig en ik heb de moed om aan Jakob zijn wandaden bekend te
maken, en aan Israël zijn zonde. 9 Hoor toch wat volgt, leiders van het volk van Jakob en
heersers van het volk van Israël, jullie die de gerechtigheid verafschuwen en al wat recht is
krom maken, 10 die Sion bouwen op bloed en Jeruzalem op onrecht. 11 De leiders spreken er
recht in ruil voor geschenken, de priesters geven onderricht tegen betaling, de profeten
voorspellen voor geld, terwijl ze zich op de HEER beroepen en zeggen: ‘De HEER is toch in ons
midden? Ons kan geen kwaad overkomen.’ 12 Daarom, door jullie toedoen, zal de Sion als
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een akker worden omgeploegd, zal Jeruzalem een ruïne worden en de tempelberg een
overwoekerde heuvel.
Psalm 101: 1, 2 en 3
1. Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen
van goedheid en gerechtigheid bezingen.
Aan U, Heer, wijd ik nu en levenslang
mijn psalmgezang.

2. Ik let op reine harten, rechte daden,
Heer, wanneer komt Gij tot mij in genade?
Dan leef ik met de mijnen voor altijd
in zuiverheid.

3. Onrecht en schande, afval van den Here,
ik haat het, ja, ik zal het van mij weren.
Ik wil niet kennen wie zijn boze hart
in 't kwaad verwart.
Het Evangelie: Marcus 10: 32-45
32 Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren
ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en
vertelde hun wat hem zou overkomen: 33 ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de
Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter
dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. 34 Ze zullen de spot met
hem drijven en hem bespuwen en hem geselen en doden, maar na drie dagen zal hij
opstaan.’ 35 Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden:
‘Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.’ 36 Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie
dan dat ik voor je doe?’ 37 Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan
rechts van u zitten en de ander links.’ 38 Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je
vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet
ondergaan?’ 39 ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen
de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, 40 maar wie
er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen
voor wie ze zijn bestemd.’ 41 Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze
woedend op Jakobus en Johannes. 42 Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten
dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht
misbruiken. 43 Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de
anderen moeten dienen, 44 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn,
45 want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en
zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
Lied 990: 1, 4, 5 en 6
1. De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,

de knechten mogen heersen,
de dienaar heet een zoon.
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4. Wie zelf zich hoog verheffen,
die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend,
de zee zwijgt voor de Heer.

5. Maar wie zich heeft gebogen
voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen
zo waar Hij eeuwig leeft.

6. De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen,
de vreemdeling wordt zoon.
Verkondiging
Lied 654: 5 en 6
5. Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
dat zij U dienen moge,
Gij herder die 't verloorne zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.

6. Zingt dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
in Christus is ons leven!

Dienst van gebeden en gaven
Afsluiting: Lied 119A
1. Uw woord omvat mijn leven
en tilt het aan het licht.
Hebt Gij zo door uw spreken
niet alles opgericht?
Uw woord zet mij op vaste grond
en vult met louter leven
de woorden in mijn mond.

2. Op U laat ik mij voorstaan,
ik ben aan U gehecht.
Waar Gij betrouwbaar voorgaat
ontvouwt zich weer een weg.
De paden die ik zelf bedacht
zijn doelloos doodgelopen.
Zij voerden in de nacht.

3. Uw woorden te herhalen
is honing in mijn mond.
Mij raakt niet meer het smalen
dat ik mij aan U bond.
Ik weet dat zwerven bitter smaakt,
maar heel mijn zoekend leven Gij hebt het zoet gemaakt.

4. God, laat mij nooit verliezen
de vreugde om uw woord,
de moed mijn weg te kiezen
waar ik uw voetstap hoor.
En overtuig mij dag aan dag
dat Gij mij hebt geroepen.
Ja, dat ik leven mag!
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Wegzending (Lied 416)
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

