Orde van dienst op zondag 10 februari 2019
in “De Kern” te Spijkenisse

We lezen Esther uit.
Voorganger ds. Harry Gijsen
Organist Kees Heinen
Voorafgaand aan de dienst zingen:
AWN 4 lied 9 'Lied van Esther' coupletten 1 en 2
en lied 280.

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!
-Esther wordt koningin!

Lied.280
1 De vreugde voert ons naar dit huis
waar ‘t Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
2 Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
3 dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?
5 Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
6 Vervul ons met een nieuw verstaan
van ‘t Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.
7 Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.
Voorbereiding

Zingen Psalm 31: 1, 3 en 7 (staande)
1 Op U vertrouw ik, Heer der heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.
3 Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen,
om uwe naam, o Heer,
toevlucht en tegenweer.
Gij leidt mij uit, ik zal niet vrezen.
Al spannen zij hun netten,
Gij zelf zult mij ontzetten.
7 Doe mij genadig weer aanschouwen
uw liefelijk gelaat,ik ben ten einde raad.
Wek in mijn ziel een nieuw vertrouwen.
Hoe is mijn moed geslonken,
het hart is mij ontzonken.
Bemoediging en groet
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
(iedereen gaat zitten)

Kyrie
Na elke intentie die eindigt met de woorden:zo bidden wij, zingen wij
als antwoord op die intentie: 301k
Kyrie eleison, / Kyrie eleison.
Christe eleison. / Christe eleison.
Kyrie eleison.
/ Kyrie eleison

Gloria: lied 713: 1, 3 en 5
1 Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.

Zingen: Alles wordt Nieuw, deel 4, lied 9: 2
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!
-Esther wordt koningin!
Verkondiging 1

3 Al leeft uw volk verschoven
kyriele´son,
in ‘t land van vuur en oven,
in ‘t land van Babylon,
al is de hemel boven
voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven
met stem en fluit en trom.

 Lezing: Esther 9: 1 – 12: 20- 23

5 Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen halleluja.
Heilige Schrift
Gebed van de zondag
Vooraf vertelling
 Lezing: Esther 7: 1 – 6

; 8: 1- 8

1 De koning richt een feestmaal aan
voor al zijn rijksgenoten,
maar Vasthi weigert om te gaan:
daarom wordt zij verstoten.
Dan neemt de koning een besluit:
Ik neem een nieuwe bruid!
Ik neem een nieuwe bruid!
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!
Esther wordt koningin!
3 De oom van Esther in de poort,
hij weigert om te knielen,
daarom zint Haman op een moord
hij zal dat volk vernielen!
Dat joodse volk, dat zich verzet
en leeft naar eigen wet,
en leeft 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!
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.

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?

Verkondiging 2
Zingen: Het lied tot de koning, Auteur: Thomas Naastepad
Melodie: Nu is de dag voorbij gegaan – melodie Lied 242 – LB 2013

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
Bij U alleen is overdaad
voor meer dan levens tijd,
leer ons toch bidden, Heer, en laat
ons horen wie Gij zijt.
Gebeden en gaven
Inzameling der gaven: 1 Stichting De Hoop
`
2 Beheer en Onderhoud
Gebeden, stil gebed, onze Vader
Slotlied: lied 995
1 O Vader, trek het lot U aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.
2 O Vader, trek het leed U aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood, doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid
Wegzending en zegen
Gem. Amen(3X)
Uitgangscollecte: Katechese en Inducatie

U bent welkom in de gemeentezaal voor een kopje koffie of thee

