Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Orde van Dienst 18 november 2018 Viering Heilig Avondmaal
Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 17: 1 en 2

‘Hoor Heer, Gij God van trouw en recht’

1. Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht,
mijn zaak is recht, hoor naar mijn klagen,
doe eindelijk uw aanschijn dagen,
dan is voorgoed het pleit beslecht.
Gij hebt gepeild mijn diepste gronden,
mijn hart doorschouwd in diepste nacht,
mijn woord getoetst aan wat ik dacht,
en gij hebt mij oprecht bevonden.

2. Gehoorzaam aan uw heilig woord,
blijf ik gedurig op uw wegen;
ik mijd, o Heer, wie onrecht plegen,
zo ga ik zonder struik'len voort.
Ik roep U aan, Heer hoog verheven,
want gij verhoort, Gij antwoordt mij,
wees mij genegen en nabij,
Gij zult mij immers niet begeven?

Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen Psalm 17: 3 en 7

vervolg intochtspsalm

3. Gij hulp van wie wordt overmand,
hoe wonderbaar kunt Gij bevrijden!
Hoe zegent Gij die U verbeiden,
die schuilen bij uw rechterhand.
Behoed mij dan, laat mij niet vrezen,
behoed de appel van uw oog;
breid uit uw vleugels van omhoog
en laat mij zo geborgen wezen.

7. O blij vooruitzicht dat mij streelt,
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met uw goddelijk beeld.

Verootmoediging en genade verkondiging
Zingen Liedbundel 41: 1, 4 en 5

‘Eeuwig Woord, U willen wij bezingen’

1. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht;
Wijsheid, voor de aanvang aller dingen
Spelend voor Gods aangezicht;
Engel Gods uit Isrels oude dagen,
Zoon van ’s Vaders eeuwig welbehagen,
Dienaar van Gods hoog bevel,
Kind der maagd, Immanuel!

2. Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,
Blijf uw Kerk vergaderen, bewaren,
Haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw klaarheid,
Maak uw Kerk tot pijlers van uw waarheid,
Schuilplaats in de wildernis,
Huis waarin uw vrede is.
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5. Levensvorst, U loven de geslachten,
En tot uw verborgen tijd
Blijft de bruid uw wederkomst verwachten,
’t einde van haar bange strijd.
Houd haar waakzaam; doe haar, ’t hoofd geheven,
Uit de hoge heilsverwachting leven,
Tot zij op de jongste dag,
Met U triomferen mag.
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezingen
1e schriftlezing Sefanja 3: 6-12
6 Volken heb Ik uitgeroeid, hun torens vernield, hun straten verwoest, niemand kan er door. Hun
steden zijn vernietigd, geen mens kan er meer wonen. 7 Ik zei: ‘Heb toch ontzag voor Mij, laat je
door Mij vermanen.’ Dan zou haar woonplaats niet vernietigd zijn, dan had Ik haar niet hoeven
te straffen. Maar nee, ze deden telkens weer de schandelijkste dingen. 8 Wacht maar – spreekt
de HEER –, wacht op de dag dat Ik mijn buit kom halen. Ik heb besloten volken te verzamelen en
koninkrijken bijeen te halen, en Mijn toorn, Mijn laaiende woede over ze uit te storten. Door het
vuur van Mijn woede vergaat heel de aarde. 9 Dan zal Ik de lippen van de volken rein maken, zij
zullen de naam van de HEER aanroepen, ze zullen Hem dienen, zij aan zij. 10 Van over de rivieren
van Nubië zullen zij die Ik verstrooid heb Mij komen vereren en Mij hun offergaven brengen. 11
Op die dag hoef je je niet meer te schamen voor alle daden waarmee je tegen Mij in opstand
kwam. Wie van overmoed vrolijk is laat Ik uit je midden verdwijnen, op Mijn heilige berg zul je
niet meer hoogmoedig zijn. 12 Ik zal een arm en zwak volk binnen je muren achterlaten dat in de
naam van de HEER een toevlucht vindt.
2e schriftlezing Marcus 13: 28-37
28 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat
de zomer in aantocht is. 29 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat
het einde nabij is. 30 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer
al die dingen gebeuren. 31 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar Mijn woorden zullen nooit
verdwijnen. 32 Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de
hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader. 33 Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet
wanneer die tijd zal komen. 34 Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en
droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf
hij opdracht om de wacht te houden. 35 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer
de heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
morgens vroeg. 36 Laat Hij jullie niet slapend aantreffen wanneer Hij plotseling komt. 37 Wat Ik
tegen jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen: wees waakzaam!’
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.
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Verkondiging
Zingen Liedbundel 71: 1, 2 en 3

‘Ik bouw op U’

1. Ik bouw op U,
mijn schild en mijn verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht gerust in uw
bescherming,
ik bouw op U en ga in uwe naam
Sterk in uw kracht gerust in uw
bescherming,
ik bouw op U en ga in uwe naam

2. Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik uw kracht
verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam.

3. Ik bouw op U
mijn schild en mijn verlosser.
Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
Dienst van het Heilig avondmaal
Collecte
Inleidend
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Lied 670: 1, 3, 4, 6 en 7

‘Kom Schepper God, o heilige Geest’

1. Kom Schepper God, o Heilge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.
4. Gij zijt door gaven zevenvoud
de vinger van Gods rechterhand,
die 's Vaders woord ons toevertrouwt
zodat het klinkt in ieder land.

3. Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.
6. Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.
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7. Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.
Uitdeling en communie
Dankgebed
Slotlied Lied 416: 1, 2, 3 en 4

‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

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.

Heenzending en zegen
Respons
Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter Eer.

‘Amen, amen, amen’

