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Liturgie zondag 17 februari 2019 
 
Voorganger: ds. Piet Schelling 
Organist: Ron van Halen 
 
 
Verwelkoming: - door ouderling van dienst 
 
Zingen van morgenlied: Lied 218:1 en 2                                                             [Wij gaan staan] 

 
 
Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 
 
Bemoediging  en drempelgebed 
 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
Voorganger:   God, in dit uur worden wij stil 
Allen:  en stellen wij ons open voor uw goedheid.   
 
Voorganger:  Wij kijken uit naar woorden van hoop, 
Allen:  wees aanwezig in ons midden. 
 
Voorganger:  Zo velen zijn op zoek naar leven, 
Allen:  laat geen mens ten ondergaan. 
 
Voorganger:  Heer, wij verlangen naar vrede, 
Allen:  kom ons tegemoet. Amen. 
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Zingen psalm van de zondag: Lied 101:1 en 2 

 
 
Ik let op reine harte n, rechte daden, 
Heer, wanneer komt Gij tot mij in genade? 
Dan leef ik met de mijnen voor altijd 
in zuiverheid.                                                                                                 [Hierna gaan wij zitten] 
 
Gebed om ontferming voor mensen in nood – toegespitst op hen die lijden onder brute 
krachten (zoals Haman) 
Er zijn drie gebedsintenties; zij eindigen met ‘Daarom roepen wij tot U’, waarna de 
gemeente het refrein zingt van Lied 547 (orangist speelt eerst het refrein voor): 

 

 
 

Gloria: Lied 413:1 en 3 
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Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan- 
laat ons niet verloren gaan. 
 
Kindermoment 
 
Zingen van het vertrek lied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij geven Gods verhalen door  
en wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht  
door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar,   
het is voor allemaal.  

 
Groet -  Voorganger:  De Heer zij met u, 

Gemeente:  ook met u is de Heer. 
 
Bij de lezing en de uitleg…. 
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Zingen voor de Bijbel opengaat: Lied 326:1 en 4 

 
 
Dit lied dat onze nacht verstoort 
wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
Het breekt zich baan in morgenlicht, 
een nieuwe dag, een vergezicht! 
 
Lezing: Ester 7:1-8:2 
 
Zingen: ‘Wij dromen van gerechtigheid en vrede’ (tekst: Hans Bouma; melodie: Lied 87) 
 
Wij dromen van gerechtigheid en vrede, 
leven voorgoed, geluk voor iedereen, 
hemel en aarde weer verzoend bijeen, 
volop bewoonbaar zal de wereld wezen. 
 
Verheugd zoeken wij tekenen van leven, 
spelen wij in op wat God heeft beloofd, 
wij vinden Jezus, hij is onze hoop, 
de eerste oogst van nieuwe mogelijkheden. 
 
Met hem, de eerstgeborene der doden, 
geven wij stralend van Gods toekomst  blijk, 
hoe onbewoonbaar deze wereld lijkt, 
hardnekkig blijven wij in God geloven. 
 

Preek 
 
Zingen: ‘Wie wil hebben kan verdwalen’ - een lied bij Ester (tekst: Piet Schelling; melodie ‘What a 

friend we have in Jesus’) 

 

Wie wil hebben kan verdwalen, 

waar geluk schuilt in het zijn, 

hebben leidt tot grijpen, halen, 

zijn doorbreekt het mijn en dijn 

Kies het goede, weer het kwade, 
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stel de vrede bovenaan; 

al wie wars is van genade, 

wordt verleid tot grootheidswaan. 

 

In de woorden van profeten 

horen wij de stem van God; 

in hun twijfel, zeker weten 

ligt belofte of gebod. 

Luister naar wat zij beogen 

met de wereld om ons heen: 

‘Al wat ademt, is bewogen, 

niemand ergens meer alleen.’ 

 

Tussen hemel en de aarde 

is er meer, zo wordt gezegd, 

maar dat méér heeft enkel waarde 

als het bijdraagt aan het recht. 

Kies het goede, weer het kwade 

stel de vrede bovenaan; 

al wie wars is van genade, 

wordt verleid tot grootheidswaan. 

 

Danken en bidden 
 
Collecten  
 
Slotlied: ‘Om te leven met zovelen’ (tekst: Jan van Opbergen; melodie: Lied 913) 
 
Om te leven met zovelen 
mens voor mens en land voor land 
is uw woord aan ons gegeven 
en uw Geest weeft het verband. 
Leer ons uit onszelf te treden 
haal ons uit die eenmanstent 
om te gaan met vaste schreden 
naar wie nog geen leven kent. 
 
U die weigert aan te nemen 
dat uw liefde zal vergaan, 
U die leeft van hoop op mensen, 
dat zij ooit elkaar verstaan: 
blijf hier leven in ons midden, 
stuw ons naar elkander toe; 
blijf in armen om ons bidden 
en word uw gebed niet moe 
 

Wegzending en zegen 


