Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Orde van Dienst 13 maart 2019
Voorganger: Ds. A.L. Verduijn
Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 62: 1 en 2

‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

2. Hoe lang belaagt gij en hoe lang
bedreigt ge mij met ondergang,
die tot mijn onheil hebt besloten?
Wat stormt gij aan met ruw geweld?
Gij zelf zijt als een muur die helt
en haast aan stukken is gestoten.

Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen Psalm 62: 4, 5 en 6

vervolg intochtspsalm

4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, -op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt;
God is een schuilplaats voor ons allen.

6. Zet nooit uw hart op geld of goed,
zie toe dat gij geen onrecht doet,
want alle macht is snel vervlogen.
't Zij hoog of laag, 't zij arm of rijk,
gij zijt een ademtocht gelijk,
lucht, in een weegschaal afgewogen.
Verootmoediging en genade verkondiging
Leefregel
Zingen Psalm 65: 5 en 6

‘De stilte zingt U toe o Here’

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;
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zo wordt het brood voor ons geboren
6. Gij kroont het jaar van uw genade.
Waar Gij getreden zijt
tooit de woestijn zich met een wade,
de heuvels zijn verblijd.

waar Gij zijt voorgegaan.
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
1e schriftlezing 2 Kronieken 1: 7-13
7 Die nacht verscheen God aan Salomo en zei: ‘Wat wil je dat Ik je geef?’ 8 Salomo antwoordde:
‘U bent mijn vader David goedgezind geweest en hebt mij als zijn opvolger aangesteld. 9 Laat
nu, HEER, mijn God, Uw belofte aan mijn vader David bewaarheid worden. U hebt mij aangesteld
als koning over een volk dat zo talrijk is als het stof van de aarde, 10 schenk mij daarom wijsheid
en inzicht, zodat ik dit volk kan leiden. Want hoe zou ik anders dit grote volk van U kunnen
besturen?’ 11 Hierop zei God tegen Salomo: ‘Omdat dit je wens is, omdat je niet gevraagd hebt
om rijkdom en schatten, niet om roem en de dood van je vijanden, en ook niet om een lang leven,
maar om wijsheid en inzicht om het volk te kunnen besturen waarover Ik je als koning heb
aangesteld, 12 zal Ik je wijsheid en inzicht schenken. En Ik zal je ook rijkdom, schatten en roem
geven, zo veel als geen enkele koning vóór jou ooit heeft gehad of na jou ooit nog zal verkrijgen.’
13 Hierna keerde Salomo van de ontmoetingstent op de offerhoogte van Gibeon terug naar
Jeruzalem, waar hij regeerde over Israël.
2e schriftlezing Lucas 11: 5-13
5 Daarna zei Hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht
naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 6want een vriend van me is
na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” 7 En veronderstel nu eens
dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al
naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” 8 Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat
en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo
onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. 9 Daarom zeg Ik jullie:
vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden
opengedaan. 10 Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden
opengedaan. 11 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van
een vis een slang geven? 12 Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13 Als jullie dus, ook al
zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel
dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.’
Zingen Lied 981: 1, 2, 3, 4 en 5
1. Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,

‘ Zolang er mensen zijn op aarde’
wij danken U voor al wat leeft.
2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
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zolang zult Gij ons niet ontbreken,
3. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

wij danken U in Jezus' naam.
4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.
Verkondiging
Orgelspel
Zingen Lied 978: 1, 2 en 3

‘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.
Dankgebed
collecte
Slotlied Liedbundel 41: 1, 2 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. Lam van God, in eeuwigheid te prijzen,
Die voor ’s werelds zonden boet,
Uw gekruisigd vlees is waarlijk spijze,
Waarlijk drank uw heilig bloed.
Uit een duister, vrees’lijk boven mate
Riep Gij tot Hem die U had verlaten,
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Maar uw stem breekt door de nacht:
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.

Vader, wereld, ’t is volbracht.

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

‘Amen, amen, amen’

