Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Orde van Dienst 31 maart 2019
Voorganger: Ds. A.L. Verduijn
Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 31: 1, 2 en 16

‘Op U vertrouw ik Heer der heren’

1. Op U vertrouw ik, Heer der heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

2. Hoor toch mijn roepen, hoor mijn
klagen,
snel mij te hulp, o God,
maak niet uw knecht ten spot.
De vijand dreigt en legt zijn lagen,
wees mij dan, Gij geduchte,
een burcht om in te vluchten.

16. Gij doet in 't licht hen toevlucht vinden,
dat van uw aanschijn straalt.
Geen die hen achterhaalt.
Wie zich ook tegen hen verbinden,
geen laster kan ze deren
die bij U schuilen, Here.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen lied 213: 1, 2 en 4

‘Morgenglans der eeuwigheid’

1. Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

2. Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

4. Breekt de jongste morgen aan,
geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij met U opgestaan
alle leed vergeten mogen,
doe ons opgaan tot uw feest
onbevreesd.
Gebed van verootmoediging en genade verkondiging
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Leefregel
Zingen liedbundel 90: 1, 2 en 4

‘Uw genade is mij genoeg’

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.

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”.

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 bij de opening van het Woord
1e schriftlezing Spreuken 3: 5-7
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. 6 Ken Hem in al je
wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken. 7 Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en
keer je af van het kwade.
2e schriftlezing Lucas 13: 22-30
22 Op weg naar Jeruzalem trok Hij verder langs steden en dorpen, terwijl Hij onderricht gaf. 23
Iemand vroeg hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde: 24 ‘Doe
alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg Ik jullie, zullen proberen
naar binnen te gaan maar er niet in slagen. 25 Als de Heer des huizes eenmaal is opgestaan en
de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open
voor ons!”, dan zal Hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?” 26 Jullie
zullen zeggen: “We hebben in Uw bijzijn gegeten en gedronken en U hebt in onze straten
onderricht gegeven.” 27 Maar Hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie
vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters!” 28 Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden
wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf
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buitengesloten wordt. 29 Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen
ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. 30 En bedenk wel:
er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’
Zingen Lied 558: 1, 4, 5, 6 en 7

‘Jezus om uw lijden groot’

1. Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.

4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.

5. Here, om uw bloedig zweet,
als G' alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed,
Kyrie eleison.

6. Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.

7. Om het woord van god'lijk recht
dat Gij tot uw rechters zegt,
zelf hebt G'uw geding beslecht,
Kyrie eleison.
Verkondiging
Zingen Lied 578: 1, 3, 5 en 6

‘O kostbaar kruis, o wonder Gods

1. O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

3. O angst en liefde, ondereen
vermengd als water en als bloed,
zij wijzen naar het wonder heen
van Hem die op de aarde boet.

5. En door zijn dood en door zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij.
Ik ben gestorven, maar voorgoed
van heel de dode wereld vrij.

6. De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

Collecte
Dankgebed
Slotlied lied 885: 1 en 2
1. Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.

‘Groot is Uw trouw’
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Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
2. Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Heenzending en zegen
Respons
Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter Eer.

‘Amen, amen, amen’

