Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Welkom en mededelingen
Psalm 84: 1 en 2

“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.

2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Stil gebed
Votum en groet
Lied 836: 1, 2, 4 en 5

“O Heer die onze Vader zijt”

1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

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.

Lezing van Kolossenzen 3: 1-17
1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar
Christus zit aan de rechterhand van God. 2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3
U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4 En wanneer
Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. Het nieuwe
leven 5 Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage
begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6 want om deze dingen treft Gods toorn
degenen die hem ongehoorzaam zijn. 7 Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, 8
maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. 9 Bedrieg
elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 10 en de nieuwe mens hebt

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht
komt. 11 Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen,
barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. 12 Omdat God u heeft
uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig
medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraag elkaar en
vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft,
moet u elkaar vergeven. 14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een
volmaakte eenheid maakt. 15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe
bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16 Laat Christus’
woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing
met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade
ingeeft. 17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de
Vader, dankt door hem.
Psalm 119: 6 en 12

“O God, ik ben van harte zeer verblijd”

6. O God, ik ben van harte zeer verblijd
over de weg van uw getuigenissen.
In uw bevelen ligt mijn zaligheid,
ik zal mij van uw wegen vergewissen.
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,
laat mij, o Heer, geen van uw woorden
missen.

12. Ik klem mij vast aan uw getuigenis.
O Heer, laat niet vergeefs mij op U hopen!
Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis,
Gij doet uw woorden voor mijn ogen open,
verruimt mijn hart en maakt mijn reis
gewis.
Ik zal de weg van uw geboden lopen.

Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Mattheus 21: 33-46
33 Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde
en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen
verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. 34 Tegen de tijd van de druivenoogst
stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. 35
Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er een, doodden een ander en
stenigden een derde. 36 Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep
dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. 37 Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe,
met de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. 38 Toen de wijnbouwers de
zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: “Dat is de erfgenaam! Kom op, laten we hem doden en
zo zijn erfenis opstrijken,” 39 en ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en
doodden hem. 40 Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die
wijnbouwers doen?’ 41 Ze antwoordden: ‘De onmensen! Laat hij ze op een mensonwaardige
manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten
wel aan hem afdragen wanneer het daar de tijd voor is.’ 42 Daarop zei Jezus tegen hen:
‘Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen
geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.” 43 Daarom zeg
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ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het
wel vrucht laat dragen. 44 Wie over die steen struikelt zal gebroken worden, en iedereen op
wie die steen valt zal worden verpletterd.’ 45 Toen de hogepriesters en de farizeeën zijn
gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat hij over hen sprak. 46 Ze wilden hem graag
gevangennemen, maar ze waren bang voor de reactie van de volksmassa, daar men hem
voor een profeet hield.
Psalm 118: 1 en 8

“Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen”

1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

8. De steen, die door de tempelbouwers
veracht'lijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door 's Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz' ogen.
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

Verkondiging
Bundel Lied 29

“Ik heb de vaste grond gevonden”

1. Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht:
de dood van Christus voor de zonden,
van eeuwigheid als grond gelegd.
Die grond zal onverwrikt bestaan,
als aard’ en hemel ondergaan.

2. Het is het eeuwige erbarmen,
dat mijn besef te boven gaat,
het zijn de liefdevolle armen,
het is zijn hart, dat openstaat.
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft
die Hem het hart gebroken heeft.

3. O afgrond, waarin alle zonden
verzinken en niet meer bestaan!
O diep geheim van Christus’ wonden,
het oordeel is te niet gedaan!
O Heer, uw bloed roept voor altijd:
Barmhartigheid, barmhartigheid!

4. Daarop wil ik gelovig bouwen,
getroost, wat mij ook wedervaart;
mij aan Gods vaderhart vertrouwen,
wanneer mijn zonde mij bezwaart.
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid.

Dankgebed en voorbeden
Collecte
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Slotzang Bundel Lied 93

“Kroon Hem met gouden kroon”

1. Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het Hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf
en prijs Hem in all’ eeuwighéén,
die ’t heil voor u verwierf.

2. Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal,
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len om Gods troon;
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wond’re pracht.

3. Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool, van zee tot zee,
’t klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt,
en vrede heerst alom,
wordt de aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!
Zegen
Respons 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.

“Vervuld van uw zegen”

