
Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  Zaad dat naar het licht groeit 

1 van 4 

Thema  Zaad dat naar het licht groeit (Pnr. 260)  Hebreeën 11: 23 
Uitgesproken 3 oktober 1982  Ned.Herv.Kerk te ’s-Gravendeel 

 
U luistert naar een dienst gehouden te Herwijnen op 5 oktober 1980. Opnieuw 
uitgesproken op 3 oktober 1982, de avond van Israëlzondag in de Ned.Herv.Kerk 
te ’s-Gravendeel 
 
 
Orde van de dienst:  
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Zingen Psalm 100: 1, 2 en 3 

1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 
 
2. Roept 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. Treedt statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Heft hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 100: 4 

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

 
Gebed om de opening van het Woord 

 
Schriftlezing  Exodus 1 t/m 2: 3 

1 Dit nu zijn de namen der zonen van Israël, die met Jakob 
naar Egypte gekomen zijn; zij kwamen er ieder met zijn 
gezin: 2 Ruben, Simeon, Levi en Juda; 3 Issakar, Zebulon en 
Benjamin; 4 Dan en Naftali, Gad en Aser. 5 De 
afstammelingen van Jakob waren zeventig zielen in het 
geheel. Jozef echter was reeds in Egypte. 6 En Jozef stierf, 
benevens al zijn broeders en dat gehele geslacht. 7 De 
Israëlieten nu waren vruchtbaar en breidden zich snel uit; zij 
vermenigvuldigden zich en werden uitermate talrijk, zodat 
het land met hen vervuld werd.  
8 Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte, die Jozef 
niet gekend had. 9 Deze nu zeide tot zijn volk: Zie, het volk 
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der Israëlieten is groter en talrijker dan wij. 10 Welnu, laten 
wij met beleid tegen hen optreden, opdat zij zich niet 
vermenigvuldigen en zich – als wij in oorlog komen – bij onze 
tegenstanders aansluiten, tegen ons strijden en uit het land 
wegtrekken. 11 Daarom stelde men opzichters van 
herendiensten over hen aan om hen door de hun opgelegde 
dwangarbeid te onderdrukken: zij moesten voor Farao 
voorraadsteden bouwen, Pitom en Raämses. 12 Maar 
hoemeer men hen onderdrukte, des te meer 
vermenigvuldigden zij zich en breidden zij zich uit, zodat men 
bevreesd werd voor de Israëlieten. 13 Toen lieten de 
Egyptenaren de Israëlieten onder mishandeling werken; 
14 ja, zij maakten hun het leven bitter door harde 
slavenarbeid met leem en tichelstenen en door allerlei arbeid 
op het veld – alle werk, waartoe zij hen onder mishandeling 
als slaven gebruikten.  
15 Ook beval de koning van Egypte de vroedvrouwen der 
Hebreeuwse vrouwen, van wie de een Sifra heette en de 
ander Pua: 16 Wanneer gij de Hebreeuwse vrouwen bij de 
bevalling helpt, dan moet gij goed toezien bij de verlossing; 
indien het een zoon is, dan moet gij hem doden, maar indien 
het een dochter is, mag zij blijven leven. 17 De 
vroedvrouwen echter vreesden God en deden niet wat de 
koning van Egypte haar gezegd had, maar lieten de jongens 
in leven. 18 Toen ontbood de koning van Egypte de 
vroedvrouwen en zeide tot haar: Waarom hebt gij dit gedaan 
en de jongens laten leven? 19 En de vroedvrouwen zeiden tot 
Farao: De Hebreeuwse vrouwen zijn niet als de Egyptische; 
zij zijn sterk: voordat een vroedvrouw bij haar komt, hebben 
zij al gebaard. 20 En God deed de vroedvrouwen wèl; het 
volk vermenigvuldigde zich en werd zeer talrijk. 21 En daar 
de vroedvrouwen God vreesden, gaf Hij haar ieder een gezin. 
22 Toen gebood Farao aan zijn gehele volk: Werpt alle 
jongens die geboren worden, in de Nijl, maar alle meisjes 
moogt gij laten leven.  

 
1 Een man uit het huis van Levi huwde een Levitische vrouw; 
2 deze werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij zag, dat 
hij schoon was, verborg zij hem drie maanden lang. 3 Maar 
langer kon zij hem niet verborgen houden; daarom nam zij 
voor hem een biezen kistje, bestreek het met asfalt en pek, 
legde het kind erin en zette het in het riet aan de oever van 
de Nijl; 
  

Zingen Lied 103: 1 en 3 
1. De heiligen, ons voorgegaan, 
hebben hier niets verworven, 
maar zijn aan 't einde van hun baan 
als vreemdeling gestorven. 
Maar zij geloofden dat Gods hand 
die hen tot daar geleid had 
in 't beter, hemels vaderland 
een stad voor hen bereid had. 
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Geprezen zij zijn naam! 
Hij deed hen veilig gaan! 
Komt, zingen wij tesaam 
met alle heiligen! 
 
3. Die van de aarde vrijgekocht 
nu rusten van hun werken, 
zij spreken en getuigen nog 
om ons geloof te sterken, 
dat wij omgeven door de wolk 
de weg ten einde lopen, 
één met het heilig trekkend volk 
in liefde en in hope. 
Geprezen zij zijn naam! 
Hij doet ons veilig gaan! 
Komt, zingen wij tesaam 
met alle heiligen! 

 
Preek Tekst: Hebreën 11: 23 

23 Door het geloof is Mozes na zijn geboorte drie maanden 
door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen, dat 
hij een schoon kind was, en zij hebben het bevel des konings 
niet gevreesd. 

 
Zingen Lied 3: 3, 4 en 6 

3. Uit Abraham geboren 
die zo gezworven heeft 
is, wie om God te horen 
gestorven is en leeft: 
het volk van de profeten, 
de stam van het verbond, 
het volk dat hier beneden 
de stem van God verstond. 
 
4. Het is niet meer te tellen, 
dat volk dat na hem kwam, 
een vader van zovelen 
is vader Abraham. 
Van Jacob, edel strijder 
wiens naam is Israël, 
van Mozes de bevrijder 
die sprak op hoog bevel, 
 
6. En allen die geloven 
zijn Abrahams geslacht, 
geboren uit den hoge, 
getogen uit de nacht. 
De stad die zij verbeiden 
die staat in wit en goud 
aan 't einde van de tijden 
voor iedereen gebouwd. 

 
Dankgebed en voorbeden 
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Inzameling van de gaven 
 
Zingen  Psalm 2: 2 en 4 

2. Die in de hemel is gezeten lacht, 
want Hij is God die eeuwig blijft regeren. 
Hij spot met hen die spotten met zijn macht. 
Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. 
Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning 
en hen verschrikken in zijn grimmigheid: 
`Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning 
op Sions berg, de berg der heiligheid.' 
 
4. O machtigen, o koningen, weest wijs. 
Laat u gezeggen, rechters zonder rede. 
Vreest God den HEER en dient Hem naar zijn eis, 
verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede. 
Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde 
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart 
en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. 
Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart. 
 

 
Zegen 
 
  


