Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Zondag 30 december 2018
Welkom en mededelingen van de Kerkenraad.
Intochtslied: Gezang 314: 1 en 3

“Here Jezus, om uw woord”

1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Stil gebed.
Votum en Groet.
Zingen: Psalm 106: 1 en 2

“Looft nu den Heer, want Hij is goed”

1. Looft nu den Heer, want Hij is goed,
die met zijn liefde ons ontmoet.
Zijn trouw houdt stand te allen tijde.
Wie prijst zijn daden woord voor woord?
Wie kan zijn heerlijkheid belijden?
Wie looft Hem zodat elk het hoort?

2. Gelukkig zijn die Hij geleidt,
die leven in gerechtigheid.
Gedenk mij naar uw welbehagen.
Dat ik met heel mijn volk U dien,
met hen van voorspoed mag gewagen,
de zegen van uw erfdeel zien.

Apostolisch vermaan.
Zingen: Psalm 139: 2 en 14

“Gij zijt zo diep vertrouwd met mij”

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.

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

Gebed.
Eerste schriftlezing: Exodus 2: 11 – 25
11 Toen Mozes volwassen geworden was, zocht hij op een dag de mensen van zijn volk op. Hij
zag welke zware dwangarbeid ze verrichtten en was er getuige van dat een Hebreeër, een
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volksgenoot van hem, door een Egyptenaar werd geslagen. 12 Hij keek om zich heen, en toen
hij zag dat er niemand in de buurt was sloeg hij de Egyptenaar dood; hij verborg hem onder
het zand. 13 De dag daarop zag hij hoe twee Hebreeuwse mannen met elkaar op de vuist
gingen. ‘Waarom sla je iemand van je eigen volk?’ vroeg hij aan de man die begonnen was.
14 Maar die antwoordde: ‘Wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld? Wou je mij
soms ook doodslaan, net als die Egyptenaar?’ Mozes schrok, hij dacht: Dan is het dus toch
bekend geworden! 15 Toen de farao ervan hoorde, wilde hij Mozes laten doden. Daarom
vluchtte Mozes voor de farao. Zo kwam hij in Midjan terecht, en daar ging hij bij een put
zitten. 16 De priester van Midjan had zeven dochters. Zij kwamen daar water putten en
vulden de drinkbakken om de schapen en geiten van hun vader te drinken te geven. 17 Maar
er kwamen ook herders, die hen wilden wegjagen. Daarop schoot Mozes hun te hulp en gaf
het vee te drinken. 18 Toen ze thuiskwamen, vroeg hun vader, Reüel, hoe het kwam dat ze die
dag zo snel terug waren. 19 ‘Er was een Egyptenaar die ons te hulp kwam tegen de herders,’
antwoordden ze, ‘en hij heeft ook water voor ons geput en de dieren te drinken gegeven.’ 20
‘En waar is hij nu?’ vroeg hun vader. ‘Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten?
Nodig hem uit om te komen eten.’ 21 Mozes liet zich overhalen om bij die man te blijven, en
deze gaf hem zijn dochter Sippora tot vrouw. 22 Zij bracht een zoon ter wereld, en Mozes
noemde hem Gersom, ‘want,’ zei hij, ‘ik ben een vreemdeling geworden, ik woon in een land
dat ik niet ken.’ 23 Jaren gingen voorbij, en de koning van Egypte stierf. Maar de Israëlieten
gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op
naar God. 24 God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham,
Isaak en Jakob had gesloten. 25 Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan.
Tweede schriftlezing: Hebreën 11: 23 – 26
23 Door hun geloof konden Mozes’ ouders hem na zijn geboorte drie maanden verborgen
houden. Ze vonden hun kind erg mooi en waren niet bang voor het bevel van de koning. 24
Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon
van een dochter van de farao. 25 Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God
dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde; 26 omdat hij uitzag naar de beloning
waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte.
Zingen: Gezang 802: 1 en 5

“Door de wereld gaat een woord”

1. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

5. Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
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Prediking 1e gedeelte.
Zingen Tussenzang Psalm 102: 6

“Gij, Heer, troont te allen tijde”

6. Gij, Heer, troont te allen tijde,
steeds zal men uw naam belijden
van geslachte tot geslacht.
Gij zult opstaan in uw kracht.
Gij zult ons verlossing schenken,
Sion eindelijk gedenken.
Tijd is 't voor uw grote daden,
eind'lijk tijd voor uw genade.
Prediking 2e gedeelte.
Zingen: Bundel 17

“Nooit kan ’t geloof te veel verwachten”

1. Nooit kan ’t geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
’t Faalt aardse vrienden vaak aan
krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
’t Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

2. Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, t hoofd omhoog!
Voor hen, die ’t heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemd’lingschap vergeten
en wij, wij zijn in ’t vaderland!

Dankgebed en voorbeden.
Inzameling der gaven.
Slotzang: Gezang 913

“Wat de toekomst brengen moge”

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!
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3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

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

4. Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

