Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Orde van dienst zondag 4 november 2018
Voorganger: Ds. A.L. Verduijn
Met medewerking van Christelijk mannenkoor “Crescendo”
Onder leiding van dhr. Klaas Withaar
Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 146c: 1 en 3

‘Alles wat adem heeft love de Here’

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefd' en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

3. Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem
verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

Stil gebed
Woord van welkom & votum en groet
Zingen: Psalm 146c: 5 en 7

vervolg intochtspsalm

5. O gij verdrukten, die onrecht moet
lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstige, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!

7. Roemt dan, gij mensen, en lofzingt
tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heil'ge Geest!
Halleluja! Halleluja!

Christelijk mannenkoor “Crescendo”

‘Wohin soll ich mich wenden’
‘Dich Herr, will ich loben’

Verootmoediging en genade verkondiging
Geloofsbelijdenis

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Zingen Lied 898: 1, 2, 3 en 4

‘Een vaste burcht is onze God’

2. Al onze macht is ijdelheid:
wij gaan terstond verloren,
wanneer de held niet voor ons strijdt,
die God heeft uitverkoren.
Zo gij 't nog niet wist;

Jezus Christus is 't,
de Heer van 't heelal,
die overwinnen zal,
God zelf staat ons terzijde.
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3. Al wordt de wereld ook een hel
en 't leven niets dan lijden,
wij vrezen niet, Immanuël
zal stellig ons bevrijden.
Hoe satan ook woedt
en wat hij ook doet,
't is machtloos geweld,
zijn vonnis is geveld.
Eén woord en hij moet vallen.

4. Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tiran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed,
laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
Christelijk mannenkoor “Crescendo”

‘Santo’
‘It’s me o Lord’

Schriftlezing Romeinen 3: 9-26
9 Wat betekent dit alles? Zijn we als Joden nu bevoordeeld? Niet in alle opzichten, want ik heb
immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de Joden als de andere volken, in de macht van
de zonde zijn. 10 Zo staat er ook geschreven: ‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, 11 er
is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt.12 Allen hebben ze zich afgewend, heel
de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één. 13 Hun
keel is een open graf, hun tong is bedrieglijk, achter hun lippen schuilt het gif van een adder, 14
hun mond is vol vervloeking en venijn. 15 Ze haasten zich om bloed te vergieten, 16 brengen
ellende en vernietiging. 17 De weg van de vrede kennen ze niet, 18 angst voor God kennen ze
niet.’ 19 Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn
onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld
schuldig voor God. 20 Daarom is voor Hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft,
want juist de wet leert ons de zonde kennen. 21 Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de
Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: 22 God schenkt vrijspraak aan allen
die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. 23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert
de nabijheid van God; 24 en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een
rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost. 25-26 Hij is door God
aangewezen om door Zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee
bewijst God dat Hij rechtvaardig is, want in Zijn verdraagzaamheid gaat Hij voorbij aan de
zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, Zijn gerechtigheid bewijzen:
Hij laat ons zien dat Hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.
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Zingen lied 836: 1, 2, 4 en 5

‘O Heer die onze Vader zijt’

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart,
o stille stem in 't hart.
Verkondiging
Christelijk mannenkoor “Crescendo”

‘Hoe groot zijt Gij’
‘Nieuw Jeruzalem’
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Dankgebed
Collecte
Slotlied samenzang met
Christelijk mannenkoor “Crescendo”

‘O grote God die liefde zijt’

Koor
1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Gemeente
2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Samen
4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.
Zegen
Respons
Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter Eer.

‘Amen, amen, amen’

