Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Orde van dienst zondag 28 april 2019
Voorganger: Ds. A.B. Wolters
Woord van welkom en afkondiging
Intochtslied: Psalm 103: 1, 3 en 5

“Zegen, mijn ziel,”

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des
Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

3. Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft
uitgewist.

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.
Stil gebed
Votum en groet
Gebed van verootmoediging
Zingen: Psalm 103: 7 en 9
7. Maar 's Heren gunst zal over die Hem
vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.
Woord van vergeving

9. Laat heel het machtig koninkrijk des
Heren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij den Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.
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Leefregel: Efeze 4: 1-6
1 Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past
bij de roeping die u hebt ontvangen: 2 wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en
verdraag elkaar uit liefde. 3 Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de
eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4 één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt
op grond van uw roeping, 5 één Heer, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen,
die boven allen, door allen en in allen is.
Zingen: Lied 968: 1, 2 en 5

“De ware kerk des Heren”

1. De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

2. Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kinderen van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

5. Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.
Gebed om de verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Efeziërs 1: 1-14
1 Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de
gelovigen die één zijn in Christus Jezus. 2 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van
Jezus Christus, de Heer. 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons
in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.
4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde
uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5 en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen
voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6 tot eer van de grootheid van
Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
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7 In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade
8 die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht 9-10
dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te
verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te
brengen, onder Christus. 11 In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand
brengt, ons de bestemming toebedeeld 12 om vanaf het begin onze hoop te vestigen op
Christus, tot eer van Gods grootheid. 13 In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid
gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het
stempel van de heilige Geest die ons beloofd is 14 als voorschot op onze erfenis, opdat allen
die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.
Zingen: Lied 117A

“Gij volken looft uw God en Heer”

1. Gij volken looft uw God en Heer
wilt Hem het loflied zingen.
Laat de fonteinen van zijn eer
in ieder hart ontspringen,
omdat Hij u verkoren heeft
omdat Hij u genade geeft,
door Christus, halleluja.

2. Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zingt, zingt Hem, halleluja.

Preek
Zingen: Lied 705: 1, 2 en 3

“Ere zij aan God, de Vader”

1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drie-eenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-eenge in zijn troon!

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

3. Ere zij de Heer der englen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk
Gebeden
Collecte
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Slotlied: Lied 704

“Dank, dank nu allen God”

1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God
moog' ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
Zegen
Zingen: Lied 415: 3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!

“Amen, amen, amen!”

