Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
Hervormde gemeente Sellingen – Orde van Dienst 25 december 2018
Voorganger: Ds. Bram Verduijn
Organist: dhr. Gert Jan Veneman
Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 150: 1 en 2

‘Loof God, loof Hem overal’

1. Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen Lied 473: 1 en 3

‘Er is een roos ontloken’

1. Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

3. Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

Verootmoedigingsgebed, genadeverkondiging
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen Lied 481: 1, 2 en 3

‘Hoor de engelen zingen de eer’

1. Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,

dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
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2. Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

3. Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
1e Schriftlezing Jesaja 52: 7-10
7 Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt
en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’ 8 Hoor!
Je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen
ogen: de HEER keert terug naar Sion. 9 Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de
HEER troost Zijn volk, Hij koopt Jeruzalem vrij. 10 De HEER ontbloot Zijn heilige arm ten
overstaan van alle volken, en de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt.
Zingen Liedbundel 85: 1 en 2
1. Donker de nacht met sterren aan de hemel,
de aarde diep in het duister gehuld.
’t Was in die nacht dat Jezus werd geboren,
het Woord van God in de tijd werd vervuld.
Heil en vrede heeft Hij ons verkondigd
een nieuwe dag brak voor de wereld aan.
Lof zij de Heer, de Heer van alle heren,
Verlosser is Hij, de Zoon van God uit Davids huis.
Hosanna in de hoge, God is met ons, Immanuel.
2. Ere zij God, zijn liefde voor de wereld
heeft hij in Jezus, de Christus, getoond.
Om ons van schuld en zonde te verlossen
ging Hij de weg van het lijden, de dood.
Opgestaan is Jezus Overwinnaar,
er klinkt een lied dat jubelt door de tijd:
Lof zij de Heer, de Heer van alle heren,
Verlosser is Hij, De Zoon van God uit Davids huis.
Hosanna in de hoge, God is met ons, Immanuel

‘Donker de nacht’

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen
2e schriftlezing Johannes 1: 1-18
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het
begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het
Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 6 Er kwam iemand die door God was
gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat
iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van
het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10 Het Woord was
in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet. 11 Hij kwam
naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. 12 Wie Hem wel
ontvingen en in Zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te
worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil
van een man, maar uit God.14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van
goedheid en waarheid, en wij hebben Zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van
de Vader. 15 Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij
komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!”’ 16 Uit Zijn overvloed zijn wij allen met goedheid
overstelpt. 17 De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus
gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het
hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.
Zingen Lied 503: 1, 2, 3 en 4

2. Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

‘Wij staan aan een kribbe’
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3. Hier tussen de schapen is voor Hem uit het hout
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
Die is deze herder tot zijn eerste tehuis;
en nog draagt dit hout Hem als een lam aan het kruis.
4. Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht,
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht!
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen Lied 475: 1, 2 en 3

‘Ik mag hier aan uw kribbe staan’

1. Ik mag hier aan uw kribbe staan,
Heer Jezus, licht en leven.
Ik draag U als geschenken aan
wat Gij mij hebt gegeven.
U zij mijn hart en ziel gewijd,
mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.
O neem ze aan als gaven.

2. Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voordat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

3. Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.
Dienst van gebeden en gaven
Dankgebed, voorbeden
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Slotlied liedbundel 87: 1

‘Ere zij God’
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Heenzending en zegen
Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter Eer.

‘Amen, Amen, Amen’

