Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Intochtslied: Psalm 146C: 1, 4 en 7

“Alles wat adem heeft love de Here”

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefd' en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

4. Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
d' enige God die zijn macht openbaarde,
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houdt ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!

7. Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heil'ge Geest!
Halleluja! Halleluja!
Stil gebed
Votum en groet
Aanvangslied: Psalm 100

“Juicht Gode toe, bazuin en zing”

1. Juicht Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor de HEER dienstvaardig zijn.

2. Roep uit met blijdschap: "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt."

3. Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn
Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

4. Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Lezing van de hoofdsom van de wet des Heren
Zingen: Psalm 86: 4
4. Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwe naam.

“Leer mij naar uw wil te hand’len”
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Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Genesis 43:1-15
1 Maar de hongersnood was zwaar in het land. 2 En toen zij het uit Egypte meegebrachte
koren verbruikt hadden, zeide hun vader tot hen: Gaat ons weer een weinig voedsel kopen. 3
Toen zeide Juda tot hem: Die man heeft ons uitdrukkelijk verzekerd: gij zult mijn aangezicht
niet zien, tenzij uw broeder bij u is. 4 Wilt gij onze broeder met ons laten gaan, dan zullen wij
heentrekken en voedsel voor u kopen. 5 Doch indien gij hem niet wilt laten gaan, dan zullen
wij niet heentrekken, want die man heeft tot ons gezegd: gij zult mijn aangezicht niet zien,
tenzij uw broeder bij u is. 6 Toen zeide Israël: Waarom hebt gij mij kwaad aangedaan door
die man mee te delen, dat gij nog een broeder hebt? 7 Daarop zeiden zij: Die man heeft ons
nauwkeurig ondervraagd over onszelf en onze maagschap: leeft uw vader nog? Hebt gij nog
een broeder? En wij hebben het hem naar waarheid meegedeeld. Konden wij soms weten,
dat hij zou zeggen: brengt uw broeder mee? 8 En Juda zeide tot zijn vader Israël: Laat de
jongen toch met mij meegaan; dan zullen wij ons gereed maken en op reis gaan, opdat wij in
het leven mogen blijven en niet sterven, zowel wij als gij en onze kinderen. 9 Ik blijf borg voor
hem; van mijn hand moogt gij hem eisen; indien ik hem niet tot u breng en vóór u stel, dan
moge ik te allen tijde tegenover u als een schuldige staan. 10 Hadden wij niet getalmd, dan
zouden wij zeker al tweemaal terug zijn. 11 Toen zeide hun vader Israël tot hen: Indien het zo
gesteld is, doet dan dit: neemt van het fijnste des lands in uw zakken en brengt die man een
geschenk: een weinig balsem en een weinig honig, gom en hars, terpentijnnoten en
amandelen. 12 En neemt dubbel geld mee; ook het geld, dat boven in uw zakken gelegd was,
moet gij terugbrengen; misschien was het een vergissing. 13 En neemt uw broeder mee,
maakt u reisvaardig en keert terug tot die man. 14 En God, de Almachtige, geve u
barmhartigheid voor het aangezicht van die man, opdat hij uw andere broeder late gaan,
alsook Benjamin. En wat mij aangaat, als ik van kinderen beroofd moet worden, dan worde
ik beroofd. 15 Toen namen de mannen dat geschenk en zij namen dubbel geld mee, benevens
Benjamin; zij maakten zich reisvaardig, trokken naar Egypte en stonden voor het aangezicht
van Jozef.
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Zingen: Lied 166a: 1, 2 en 4

2. Maar nee, een koning wordt hij niet.
Zijn jas wordt afgenomen;
zijn broers verkopen hem als slaaf.
Zo eindigen zijn dromen.
Zijn vader leeft in diep verdriet,
want Jozef is er niet.
Verkondiging

“Hij wandelt in zijn koningsjas”

4. Als opperbroodverkoper ziet
hij daar zijn broeders komen.
Zij buigen zich eerbiedig neer.
Het is als in zijn dromen.
Ze komen in de hongersnood
bij Jozef om hun brood.
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Zingen: Gezang 166a: 5, 6, 9 en 10
5. Maar zijn de broers ook échte broers?
Dat is wat hij wil weten:
"Kom maar terug met Benjamin,
dan geef ik jullie eten".
Maar vader Jakob stemt niet in.
Het is zijn Benjamin!

6. Als toch de honger weer begint,
dan moeten ze weer reizen.
De jongste mag van Jakob mee,
want Juda wil bewijzen
dat hij een broer is. Hij staat in
voor kleine Benjamin.

9. Als vader Jakob, oud en grijs,
spreekt over al zijn zonen,
zegt hij: "Wie instaat voor zijn broer,
als Juda, die wordt koning.
Gezegend Jozef, die met brood
ons redde van de dood".

10. Wat ook de mensen allemaal
van plan zijn of verzinnen,
het wordt door God weer omgedraaid.
Er kan iets nieuws beginnen:
een koning wordt een lotgenoot.
Wie honger heeft krijgt brood.

Lezing 1e deel Avondmaalsformulier
Zingen: Gezang 836: 1 en 2

“O Heer die onze Vader zijt”
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2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Slotzang: Gezang 416

“Ga met God en Hij zal met je zijn”

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen
Respons
Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter Eer.

