Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Orde van Dienst woensdag 7 november 2018 Dankdag
Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 67: 1 en 2

‘God zij ons gunstig en genadig’

1. God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht;
opdat hier op aarde
elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend',
zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

2. De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deez' aarde,
die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen Psalm 67: 3

vervolg intochtspsalm

3. De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen,
onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

Verootmoediging en genade verkondiging
Zingen Psalm 65: 1, 5 en 6

‘De Stilte zingt U toe o Here’

1. De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.

Daar zal men, Heer, tot u zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.
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5. Gij komt het dorre land doorschrijden
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden,
uw voetstap maakt het week.
Gij druipt uw zegen in de voren,
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.

6. Gij kroont het jaar van uw genade.
Waar Gij getreden zijt
tooit de woestijn zich met een wade,
de heuvels zijn verblijd.
De weidegrond is wit van schapen,
het dal van koren blond.
Dit is het land door U geschapen,
uw lof schalt in het rond.

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezingen
1e schriftlezing spreuken 6:6-19
6 Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs. 7 Hoewel er onder hen geen leider
is, geen aanvoerder, geen koning, 8 halen ze in de zomer voedsel binnen, leggen ze in de oogsttijd
een voorraad aan. 9 Hoe lang nog, luiaard, zul je blijven slapen, wanneer kom je uit bed? 10 Nog
even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten, een ogenblik nog blijven liggen? 11 Armoede
overvalt je als een struikrover, gebrek slaat je neer als een bandiet. 12 Een kwaadaardig mens,
een onbetrouwbaar iemand, strooit voortdurend leugens rond. 13 Hij knijpt heimelijk zijn oog
dicht, geeft een tikje met zijn voet, een verborgen vingerwijzing. 14 Zo iemand zit vol leugen en
bedrog, is altijd uit op kwade zaken, zaait voortdurend tweedracht. 15 Daarom gaat hij plotseling
ten onder, daarom komt hij ten val, in een oogwenk, en hij komt het niet te boven. 16 Zes dingen
haat de HEER, zeven dingen zijn hem een gruwel: 17 ogen die hooghartig kijken en een tong die
liegt, handen die onschuldig bloed vergieten18en een hart dat op het kwade zint, voeten die zich
naar de misdaad reppen 19 en getuigen die bedriegen, altijd liegen, en zij die stoken tussen
broers.
2e schriftlezing Marcus 4: 21-34
21 Tegen de menigte zei Hij: ‘Je steekt toch geen lamp aan om hem onder een korenmaat te
zetten of onder een bed weg te bergen? Nee, je zet hem op een standaard. 22 Alles wat
verborgen is, moet openbaar worden gemaakt, en alles wat in het geheim is ontstaan, moet aan
het licht komen. 23 Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’24 Hij zei ook tegen hen:
‘Let goed op wat je hoort: met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden, en
er zal je zelfs meer worden toebedeeld. 25 Want wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets
heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.’ 26 En Hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als
met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: 27 hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit,
terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. 28 De aarde brengt uit zichzelf
vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. 29 Maar zo gauw het
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graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’30 En Hij zei: ‘Waarmee
kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het
voorstellen? 31 Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde
wanneer het gezaaid wordt. 32 Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van
alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen
nestelen.’ 33 Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde Hij hun Gods boodschap, voor zover
ze die konden begrijpen; 34 Hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer Hij alleen
was met Zijn leerlingen, verklaarde Hij hun alles.
Zingen Lied 978: 1, 2, 3 en 4

‘Aan U behoort, o Heer der Heren’

1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2. Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Verkondiging
Zingen Lied 985: 1, 2 en 3

‘Heilig, heilig, heilig’

1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog
verheven
boven ons mensen: de naam van God de
Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de
wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!

2.
Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
zonnen en manen en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,
machten en krachten, maak zijn naam
bekend!

3.
Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!
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Dienst van gebeden en gaven
Dankgebed, voorbeden & Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied Lied 221: 1, 2 en 3

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
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Heenzending en zegen
Afgesloten met lied 425: 1
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.

‘Vervuld van Uw zegen’

