Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Orde van dienst zondag 24 maart 2019
Voorganger Ds. H. Bakhuis
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 139: 1 en 2
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Stil gebed
Votum en Groet
Lofpsalm 81: 1 en 9
1. Jubelt God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juicht voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

9. Leef uit mijn verbond.
Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond.
Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt
geef Ik overvloedig.

Wetlezing
Zingen Bundel: Lied 90
1. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn en een
doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept:
“Kruisigt Hem?”
Zo gaf God zijn eigen Zoon.
Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade o, Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

2. Zie het Lam aan het kruis daar op
Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
Als hij roept: “Het is volbracht”.
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3. In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.
Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade o, Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.
4. En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.
Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade o, Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.
Gebed
Eerste schriftlezing: Jesaja 52: 14 – 53: 4
14 Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn gelaat, meer dan van
iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen; 15 Alzo zal Hij vele
heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun mond over Hem toehouden; want
denwelken het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welken het niet gehoord hebben,
die zullen het verstaan. 1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des Heeren
geopenbaard? 2 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel
uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was
er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. 3 Hij was veracht, en de onwaardigste
onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als
verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.
4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen;
doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
Tweede schriftlezing: Lucas 5: 1-7
1 En het geschiedde, als de schare op Hem aandrong, om het Woord Gods te horen, dat Hij
stond bij het meer Gennesareth. 2 En Hij zag twee schepen aan den oever van het meer
liggende, en de vissers waren daaruit gegaan, en spoelden de netten. 3 En Hij ging in een van
die schepen, hetwelk van Simon was, en bad hem, dat hij een weinig van het land afstak; en
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nederzittende, leerde Hij de scharen uit het schip. 4 En als Hij afliet van spreken, zeide Hij tot
Simon: Steek af naar de diepte, en werp uw netten uit om te vangen. 5 En Simon antwoordde
en zeide tot Hem: Meester, wij hebben den gehelen nacht over gearbeid, en niet gevangen;
doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen. 6 En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een
grote menigte vissen, en hun net scheurde. 7 En zij wenkten hun medegenoten, die in het
andere schip waren, dat zij hen zouden komen helpen. En zij kwamen, en vulden beide de
schepen, zodat zij bijna zonken.
Zingen: Psalm 103: 5
5. Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
Preek
Zingen Lied 562: 1 en 3
1. Ik wil mij gaan vertroosten
in ’t lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode
terneer boog keer op keer
en zocht in zijn ellende
naar troost om voort te gaan,
tot Hem wil ik mij wenden –
o Jesu, zie mij aan.

3. Mijn Heer die om mijn zonden
in doen en duisternis
ontluisterd en geschonden
aan ’t kruis gehangen is,
al ben ik U onwaardig,
mijn toevlucht is uw naam,
mijn redder, mijn genade –
o Jesu, zie mij aan.

Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen lied 575: 1 en 4
1. Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlosten zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
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Zegen
Respons
Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter Eer.

