Orde van dienst op zondag 3 februari 2019
4e zondag van Epifanie

voorganger: ds. Harry Gijsen
organist:
Peter de Rijke
lector:
Frank Scharloo

vooraf zingen: Alles wordt Nieuw IV/9
1. De koning richt een feestmaal aan

2. De mooiste meisjes van het rijk
verschijnen ten paleize,
de koning keurt, de koning kijkt,
wie zal hij aan gaan wijzen?
Hij vindt het meisje naar zijn zin:
Esther wordt koningin!
Welkom en mededelingen ouderling van dienst
Om te beginnen
Zingen Psalm 71: 1, 2 en 3
1 Heer, laat mij schuilen in uw hoede,
begeef mij niet, o God,
maak nimmer mij ten spot.
Leid in uw trouw mijn weg ten goede,
verleen mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

2 Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten,
waarin ik nacht en dag
mij veilig bergen mag.
Mijn Rots, bij U is niets te duchten,
Gij hebt in al mijn noden
redding en heil geboden.
3 Bevrijd mij van de goddeloze
en laat toch nimmer toe
dat hij mij onrecht doe.
Verlos mijn leven van de boze.
Op U, Heer, blijf ik bouwen
met kinderlijk vertrouwen.

Drempelgebed
Zingen lied 970: 1, 3 en 5
1 Vlammen zijn er vele, één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele, één is het licht
wij zijn één in Christus.
3 Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

Bemoediging en groet
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

5 Leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

V:

Horen

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

We ontsteken het licht voor de kinderen
(iedereen gaat zitten)
Zondagsgebed
zingen Psalm 71: 13 en 14
13 Vermeerder Gij mijn kracht, o Here,
geef dat ik dag aan dag
uw troost ervaren mag.
Dan zal ik vrolijk musiceren,
uw trouw, uw zegeningen,
o Heilige bezingen.
14 Ja, mijn verloste hart zal juichen
en met mijn lippen saam
verheffen ‘s Heren naam.
Mijn tong zal van uw trouw getuigen,
mijn lied zal hen beschamen
die mijn verderf beramen.

Vertelling vooraf
We zingen een lied van Thomas Naastepad
en daarna luisteren we naar Esther 5

Het lied tot de koning, Auteur: Thomas Naastepad
Melodie: Nu is de dag voorbij gegaan – melodie Lied 242 – LB 2013
Allen

Vrouwen
Raak uw gemeente met uw gunst
en plant uw woorden in,
maar wil ook horen wat zij wenst,
zij is toch uw vorstin?
Mannen
Gij hebt haar voor uw troon gesteld,
neig U tot haar gesmeek,
en laat voor weinig zijn geteld
wat overmoedig leek.
Allen
Wij vragen wel maar weten niet
hoe arm wij zijn en blind,
verlicht ons hart opdat het zie
waar het zijn schatten vindt.

Allen
Wat adem heeft is niet ontwaakt
voor vrees alleen en pijn:
de mond is door uw Woord geraakt
voor liefdes brood en wijn.
Vrouwen
Want liefde is uw koninkrijk
wij kunnen niet bestaan
als Gij niet ons uw scepter reikt,
ons wenkt om op te staan.
Mannen
Wie weet dat hij geboren is
voor meer dan voor de dood,
als alle lust verloren is
en Gij niet redt uit nood?

Allen
Bij U alleen is overdaad
voor meer dan levens tijd,
leer ons toch bidden, Heer, en laat
ons horen wie Gij zijt.
Lezen: Esther 5
Overdenking 1
Alles wordt nieuw 409,
Het lied van Esther, Hanna Lam en Wim ter Burg
3. De oom van Esther in de poort,
hij weigert om te knielen,
daarom zint Haman om een moord
hij zal dat volk vernielen!
Dat joodse volk, dat zich verzet
en leef naar eigen wet,
en leef naar eigen wet.

4. Ook Esther hoorde van haar volk
en Mordechai liet vragen
wees onze koningin en tolk,
wij vasten hier drie dagen.
Verzwijg toch niet als koningin:
Ook ik ben een jodin,
ook ik ben een jodin.

Met hart en handen

5. Als Esther naar de koning gaat
wil hij haar alles geven,
zij komt niet om, de koning laat
het joodse volk weer leven!
Het poer, dat keert zich van hen af
en Haman krijgt zijn straf,
en Haman krijgt zijn straf.

Slotlied lied 513: 1, 2, 3 en 4
1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

Inzameling der gaven
1e Mecy Ships.
2e beheer en onderhoud
Voorbeden, stil gebed, onze Vader...

2

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Lezen : Esther 6
Overdenking 2
Zingen lied 738: 1 en 2
1 Kom zing het lied van Eva,
de bron van levenskracht,
en zing het lied van Sara,
die moeder wordt en lacht
en zing het lied van Hanna
die God bestormt met haar gebed
en zing omdat Maria
Gods woord ter wereld brengt.
2 Kom zing het lied van Sifra
en Pua, die ‘t bevel
om jongetjes te doden
teniet doen bij de Nijl
en zing het lied van Mirjam:
in zee komt paard en ruiter om
en zing het lied van Ester
die massamoord voorkomt.

Wegzending en zegen
gezongen amen
Uitgangscollecte: Wereld diaconaat
U bent welkom voor een kopje koffie of thee in de gemeentezaal.

