Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Doopdienst Wende Verduijn: 8 oktober 2017
Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 121: 1 en 2
1.
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

‘Ik sla mijn ogen op en zie’
2.
Uw wank'le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.

Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen Psalm 121: 3 en 4
3.
De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
uw schaduw aan uw rechterhand;
de zon zal U niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

vervolg intochtspsalm
4.
De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Verootmoediging en genadeverkondiging
Zingen lied 360: 1, 2, 4 en 5

‘Kom Schepper Geest’

1.
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

2.
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

4.
Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

5.
Verlos ons als de vijand woedt,
geef, Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.
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Bediening van de Heilige Doop aan Wendelmoed Verduijn
Inleiding
Doopgebed
Zingen Lied 347: 1, 2 en 3

‘Here Jezus wij zijn nu’

Tijdens het zingen komen de kinderen binnen
1.
Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U
wil uw zegen ons verlenen
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kindren tot Mij komen.
3.
Al het onz' is U gewijd,
't liefste wat Ge ons toevertrouwde
wordt als offer U bereid.
Gij alleen kunt het behouden.
Schrijf de naam door ons gegeven
in het levensboek ten leven.
Doopvragen
Doop

2.
Herder, neem uw schaapje aan.
Hoofd, maak het een van uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
dat er eens veel vruchten groeien.
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Zingen Lied 354: 1, 3, 4 en 5

3.
Je huilt nog van verwondering,
maar jij hoort hier, in onze kring.
Het water wacht, die diepe zee
geeft jou een taal, een teken mee.
refrein:
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
5.
Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaakt.
refrein:
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
Kinderen van Solid Kids zingen een lied
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het woord

‘Jouw leven staat aan het begin’

4.
Dat teken is een heilgeheim:
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent.
refrein:
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
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Lezing Spreuken 3: 3-6
3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. 4 God en de
mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden. 5 Vertrouw op de HEER met
heel je hart, steun niet op eigen inzicht. 6 Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij
voor jou de weg.
Lezing Lucas 15: 1-7
1 Alle tollenaars en zondaars kwamen Hem opzoeken om naar Hem te luisteren. 2 Maar zowel
de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die Man ontvangt zondaars
en eet met hen.’ 3 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4 ‘Als iemand van u honderd schapen
heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de
woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? 5 En
als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6 en gaat hij naar huis.
Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik
heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” 7 Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde
zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen
inkeer nodig hebben.
Zingen Lied 686: 1, 2 en 3

‘De Geest des Heren heeft’
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Verkondiging
Zingen Lied 650: 1, 2, 4 en 7

‘De aarde is vervuld’

1.
De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

2.
Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

4.
Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

7.
Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

Dienst van gebeden en Gaven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader
Collecte
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Zingen Liedbundel 71: 1, 2, 3

‘Ik bouw op U’

1.
Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser,
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming,
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming,
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
2.
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
3.
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd.
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan.
In rust met U die mij hebt voorgeleid.
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan.
In rust met U die mij hebt voortgeleid.
Zegen
Respons
Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter Eer.

‘Amen, Amen Amen’

