27 januari anno Domini 2019, 9.30 uur
Voorganger: Mario Boelen (pastoraal ouderenwerker)
Organist:
Joop van Oordt
Lector:
Stefan Dekker
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
Welkom door de ouderling van dienst
Openingslied: psalm 107, strofe 1 en 15 (staande, zover mogelijk)
Gebed van toenadering (in beurtspraak)
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:
Gemeente:

God, Vader, U kroont uw schepping met recht en genade.
Wij komen samen om u te aanbidden.
Jezus, zoon, mens van God; uw kruis brengt leven en gerechtigheid.
Wij komen samen om u te volgen.
Heilige Geest, U inspireert ons tot daden van recht.
Wij komen samen om u te zoeken. Amen.

Groet
Votum (“stemming”; uitspreken van verwachting, waarna we weer gaan zitten)
We zingen met de kinderen , in canon:

De kinderen nemen het licht mee en gaan naar de kinderverteldienst.
De jongeren van de 12+ groep gaat naar hun eigen ruimte.
Toelichting bij de lezingen
Gebed om ontferming en lofprijzing: lied 305 uit “Liedboek; Zingen en bidden in huis en kerk”
(2013; “LB”)
Gebed om het Licht van Gods Geest
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Lied: “Open de Schriften van oudsher” (Jan van Opbergen. Melodie: psalm 68 - “God richt zich op,
de vijand vlucht; …”)
Open de Schriften van oudsher, die woorden vreemd en van zover,
verminkt, ontstemd, verbogen.
Geef ons een eerlijk, nieuw gehoor.
Leg ons die woorden dan weer voor.
Zodat wij mogen horen:
“Zo spreekt de Levende tot u,
dit wil Hij zeggen, toen en nu:
Ik zoek de dochters, zonen,
die wegen van bevrijding gaan.
Die Mij van verre al zien staan,
daar waar de armsten wonen.”
Schriftlezing: Ester 3, vers 1 tot en met 6
1

Na verloop van tijd gaf koning Ahasveros een hoge positie aan Haman, de zoon van Hammedata,
een nakomeling van Agag: hij plaatste hem boven alle rijksgroten aan zijn hof. 2Alle hoge
functionarissen van de koning die in de Koningspoort waren, vielen telkens voor Haman op de
knieën en bogen zich voor hem neer, want zo had de koning het geboden. Alleen Mordechai
knielde of boog nooit voor hem. 3De functionarissen van de koning in de Koningspoort spraken
Mordechai daarover aan: ‘Waarom overtreedt u steeds het gebod van de koning?’ 4Dit vroegen ze
hem elke dag weer, zonder dat hij zich iets van hun woorden aantrok. Toen lichtten ze Haman
erover in, om te zien of Mordechai in zijn houding zou kunnen volharden; hij had hun namelijk
verteld dat hij een Jood was. 5Toen Haman te weten kwam dat Mordechai niet voor hem knielde of
boog, werd hij woedend, 6en hij besloot Mordechai uit de weg te ruimen. Maar nadat men hem had
verteld uit welk volk Mordechai stamde, was de dood van Mordechai alleen hem niet genoeg:
vanaf dat moment zon Haman op middelen om alle Joden in Ahasveros’ rijk om te brengen, heel
Mordechais volk.
Lied: LB lied 598 (geheel)
Schriftlezing: Ester 3, vers 7 tot en met 15
7

In de eerste maand van het twaalfde regeringsjaar van koning Ahasveros, de maand nisan, liet
Haman in zijn persoonlijke aanwezigheid het poer werpen, dat wil zeggen het lot, over alle dagen
en over alle maanden, een voor een, tot en met de twaalfde maand, de maand adar. 8Daarna zei
Haman tegen koning Ahasveros: ‘Er is een bepaald volk dat over alle provincies van uw rijk
verspreid leeft en te midden van de andere volken zijn eigen leven leidt. Hun wetten verschillen
van die van alle andere volken en aan de wetten van de koning houden ze zich niet. De koning is
er niet bij gebaat hen maar rustig hun gang te laten gaan. 9Als het de koning goeddunkt, laat er
dan een bevel op schrift worden gesteld dat ze moeten worden uitgeroeid. Dan zal ik tienduizend
talent zilver afdragen aan de ambtenaren die de koninklijke schatkist beheren.’ 10De koning deed
zijn zegelring af en gaf die aan Haman, de zoon van Hammedata, de nakomeling van Agag, de
vijand van de Joden. 11‘Over uw zilver kunt u vrij beschikken,’ zei hij tegen Haman, ‘en ook over
dat volk: doe ermee wat u het beste lijkt.’
12
Zo werden op de dertiende dag van de eerste maand de schrijvers van de koning ontboden. Er
werd een bevel op schrift gesteld dat precies zo luidde als Haman het wilde en dat gericht was aan
de satrapen die de koning vertegenwoordigden, aan de gouverneurs van alle provincies en aan de
vorsten van alle volken. Voor elke provincie was er een bevel in haar eigen schrift en voor elk volk
in zijn eigen taal. Het werd geschreven in naam van koning Ahasveros en met de zegelring van de
koning verzegeld. 13En er werden door boden in alle provincies van het koninkrijk brieven verspreid
waarin stond dat op één bepaalde dag, en wel op de dertiende dag van de twaalfde maand, de
maand adar, alle Joden moesten worden gedood en volledig uitgeroeid, jong en oud, vrouwen en
kinderen inbegrepen, en dat hun bezittingen mochten worden buitgemaakt. 14In elke provincie
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moesten afschriften van de brief worden verspreid; de inhoud ervan moest overal als wet worden
uitgevaardigd en aan alle volken bekendgemaakt, zodat ze zich tegen de genoemde dag gereed
konden houden. 15Op bevel van de koning vertrokken de boden met spoed. Ook in de burcht van
Susa werd de wet uitgevaardigd. En terwijl de koning en Haman rustig zaten te drinken, raakte de
stad Susa in rep en roer.
Lied: LB lied 362 (geheel)
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied: “Diep in ons woont een groot geheim …”; Alfred C. Bronswijk, “Rakelings Nabij”, p. 22
(melodie: LB lied 753: “Er is een land van louter licht …”)
1.

Diep in ons woont een groot geheim dat duisternis bestrijdt
alle voeten richt en heuvels slecht en de mensen mens laat zijn.

2.

Het heeft de glans van scheppingslicht, de geur van 't paradijs,
want het weet van dans en van gedicht, en het gaat de dood voorbij.

3.

Het leeft in man en vrouw en kind en spant de regenboog
over wateren zo diep en stil, waar het wonder zich bewoog.

4.

Het groeit in palmen van de hand, die weet van breekbaarheid,
van een schouderklop, een warm gebaar en van wederkerigheid.

5.

Het is de bloem van tederheid, door God ons aangereikt,
waarin Hij ons zeer te na wil zijn en in Christus op ons lijkt.

Mededelingen door de ouderling van dienst
Gebeden dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader
Inzameling van de gaven:
1e Rondgang: diaconie (catechese mindervaliden). 2e Rondgang: wijkkerk
Tijdens de collecte komen de kinderen uit de crèche en de kinderverteldienst in de kerk
Slotlied: LB lied 422 (geheel)
Heenzending en zegen (door gemeente beaamd met gezongen “amen”)
Om 11.00 uur is in de Marktpleinkerk de DREUMESDIENST.
De uitgangscollecte is bestemd voor: centraal kerkenwerk.
Na de dienst is er koffie, thee en limonade.
-

Vanmiddag van 14.00 uur tot 17.30 uur is er in de Marktpleinkerk voor de 23e keer “Dialoog
in muziek” . Thema is “Beelden in muziek”. Haarlemmermeerse koren zingen een kwartier
lang hùn muziek. De toegang is vrij, bij de deur is een collecte. Je kunt de hele middag
komen óf voor een of meer koren binnenlopen. Presentator: Rien Wattel.

-

Vanavond om 19.00 uur: Taizedienst in de Ark met ds. Aarnoud van der Deijl.

Ieder een goede zondag en een goede week toegewenst!
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