Liturgie zondag 3 februari 2019
Voorganger: ds. Piet Schelling
Organist: Willem Chr. Meyboom
Verwelkoming: - door ouderling van dienst
Zingen van morgenlied: Lied 216:1 en 2

[Wij gaan staan]

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, zie: het is goed.
Moment van stilte, bemoediging, groet van de Heer
Zingen vervolg morgenlied: Lied 216:3
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

[Hierna gaan wij zitten]

Gebed om ontferming voor mensen in nood
Gloria, met psalm van de zondag: Lied 97:5 en 6
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Gods heil, Gods glorie staat
licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren
van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de Heer
stroomt in hun harten neer.
wees in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!
Kindermoment
Zingen van het vertrek lied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’
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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….
Zingen voor de Bijbel opengaat: Lied 680:1 en 4

Hoor, Heilge Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.
3

Lezing: Ester 4 - Mordechais beroep op Ester
1

Toen Mordechai vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren, hulde zich in een
rouwkleed en wierp stof over zijn hoofd. Zo ging hij de stad door, terwijl hij luid en bitter
klaagde. 2Voor de Koningspoort bleef hij staan, want het was niet toegestaan deze in
rouwkleding binnen te gaan. 3In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw zodra het
bevel en de wet van de koning er bekend werden: ze vastten, huilden en weeklaagden, en
velen hulden zich in een rouwkleed en legden zich neer in het stof.
4
Esters dienaressen en de eunuchen die haar dienden, brachten Ester op de hoogte. De
koningin was hevig geschokt en liet Mordechai kleren brengen, opdat hij die zou dragen in
plaats van zijn rouwkleed. Maar hij wilde ze niet aannemen.
5
Toen ontbood Ester Hatach, een van de eunuchen die de koning haar als persoonlijke
dienaar had gegeven. Ze droeg hem op uit te zoeken wat de reden was van Mordechais
gedrag. 6Dus ging Hatach naar Mordechai, die op het stadsplein voor de Koningspoort stond.
7
Mordechai vertelde hem alles wat hem was overkomen. Ook wist hij hem precies mee te
delen hoeveel zilver Haman beloofd had te zullen afdragen aan de koninklijke schatkist als hij
de Joden mocht uitroeien. 8Bovendien gaf hij hem een afschrift van de wet die in Susa was
uitgevaardigd, waarin stond dat ze moesten worden omgebracht. Dat moest Hatach aan
Ester laten zien om haar op de hoogte te brengen. ‘En,’ zei hij, ‘verzoek haar met klem naar
de koning te gaan. Ze moet hem om genade smeken en bij hem voor haar volk pleiten.’
9
Hatach ging naar Ester terug en bracht haar Mordechais woorden over. 10Ester droeg
Hatach op om Mordechai het volgende te antwoorden: 11‘Alle dienaren van de koning en de
inwoners van alle provincies van het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt voor iedere
man of vrouw die zonder ontboden te zijn naar de koning gaat en in de binnenhof komt: die
persoon wordt ter dood gebracht. Alleen degene wie de koning zijn gouden scepter
toesteekt, brengt het er levend af. Wat mijzelf betreft, ik ben nu al in geen dertig dagen bij
de koning ontboden.’ 12Esters woorden werden aan Mordechai overgebracht. 13Toen liet
Mordechai het volgende antwoord aan Ester geven: ‘Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in
het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. 14Als jij nu je mond niet
opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding
voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin
geworden met het oog op een tijd als deze.’ 15Toen liet Ester het volgende antwoord aan
Mordechai geven: 16‘Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij: eet niet
en drink niet, overdag niet en ’s nachts niet, drie dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten
met mijn dienaressen. En na die voorbereiding zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de
wet. Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen.’ 17Mordechai ging weg en deed wat
Ester hem had opgedragen.
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Zingen: ‘Als hier of daar ene vrouw wordt opgericht’ (tekst: Jan-Willem van de Velde)

Als hier of daar een vrouw wordt op - ge - richt
en zich recht - op - ge - ko - men

warmt in licht,

wordt weer een stuk - je schep - ping af-ge-maakt:
zij is tot haar be - stem - ming aan - ge - raakt.
Als ergens, eens, een man tot vrede komt
en zich niet langer in de strijd vermomt,
dan weer is het de levenskracht die wint;
hij durft het aan met zachtheid als een kind.
Als wij hier samen delen onze kracht
en leren hoe de minste wordt geacht,
dan bouwen wij weer verder aan het Rijk
en mogen daarmee zijn aan God gelijk.

} deze twee zinnen
} worden herhaald

Preek
Zingen: ‘Ik ben wie niemand heeft’ (tekst: Piet schelling; melodie: Lied 756)
Jij vraagt waar ik verkeer,
Ik zeg je: her en der.
Jij vraagt waar Ik verkeer,
mijn antwoord is: niet ver.
Ik ben wie niemand heeft,
verloren en verguisd.
Ik ben wie niemand heeft,
in wie de leegte huist.
Ik woon in hem en haar,
die vraagt waarom, waartoe.
Ik woon in hem en haar,
verkild en levensmoe.
Jij vraagt waar Ik verkeer,
Ik zeg je: her en der.
Jij vraagt waar Ik verkeer,
mijn antwoord is: niet ver.
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Ik zal er zijn voor jou.
Wil jij er zijn voor mij?
Ik zal er zijn voor jou,
wij samen, zij aan zij.
Wil jij er zijn voor haar
met water en met brood?
Wil jij er zijn voor haar
te midden van haar nood?
Jij mag er zijn voor hem,
gevlucht, ver weg van huis.
Jij mag er zijn voor hem,
onveilig, zonder thuis.
Danken en bidden
Afsluiting Avondmaalproject
Aandacht voor mensen
Zingen: ‘Wanneer een mist herkenning laat vervagen’ (uit: Het liefste lied van overzee, van
Sytze de Vries)
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Zo veel breekt stuk, de krachten gaan verloren.
De hand die steeds zo bezig was, valt stil.
Laat toch wie oud zijn, in geloof voltooien
hun aardse taak, gehoorzaam aan uw wil.
Verval doet pijn, maar schenk ons het vertrouwen
dat Gij ons draagt, uw eigen hand ons tilt.
Verantwoording door de diaconie
Collecten
Slotlied: ‘Zing voor Gods licht (uit: Liederen uit Iona, melodie: Lied 868)
[We gaan hierbij staan]

Zing voor Gods kracht die de ketenen breekt die ons binden,
Duister verdrijft wanneer wanhoop en angst ons verblinden.
Wat ons beschaamt,
mag in haar liefde bestaan.
Zij zoekt ons teder te vinden.
Zing voor Gods recht dat de machthebbers mores zal leren,
Arglist ontmaskert, uiteenjaagt wie trots paraderen.
Recht, levend recht,
dat onderdrukking beslecht
En ons tot vrijheid doet keren.
Zing voor de heiligen, zij gaan ons voor in geloven.
Als wij vermoeid niet meer kunnen, staan zij ons voor ogen.
Zij leven klaar,
de nieuwe schepping is daar:
mensen door Gods Geest bewogen.

Wegzending en zegen
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