Protestantse Gemeente De Lichtkring
Lunenburgdreef 70 Hoofddorp

Zondag 20 januari 2019 - 2e zondag na epifanie

Ouderling van dienst is Bertje Doeser
Diaken is Kathleen Ritsema
Het orgel wordt bespeeld door Cor Timmerman
De kostersdienst staat o.l.v. Cees de Kreij
Lector is Riet Zuurveen

Hartelijk welkom in deze dienst waarin ds. Rien Wattel voorgaat. In deze viering wordt de maaltijd
van de Heer gevierd.
Wij wensen u een gezegende dienst toe.
DE VOORBEREIDING
Tijdens orgelspel bereiden wij ons voor op de dienst
Welkom
Wij staan op en worden stil voor God
Drempelgebed
Vandaag begint
een nieuwe dag
een nieuwe week de oude laten we los
althans dat proberen we,
geneigd als we zijn
om veel van wat was
met ons mee te blijven dragen ook de dingen
die we liever achter ons
zouden laten.

Misschien is niets zo lastig
als onszelf veranderen,
uit het ijzeren ritme stappen
door onszelf ons opgelegd.
Zou dat het zijn
dat ons hier brengt?
Een diep verlangen
dat water wijn wordt,
wat vast zit
los raakt,
dat we de toekomst durven leven
alsof hij er al is?
Amen
Groet
Vg:
Gem:

De Heer zij met U
OOK MET U ZIJ DE HEER

Vg:
Gem:
Vg:
Gem:

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Intochtslied 839: Ik danste die morgen… vers 1, 2, 3, 4
We gaan zitten
Kyrië en gloria
Diaken: Roepen wij tot God, om de nood van de wereld,
en prijzen wij Zijn Naam, want Zijn barmhartigheid kent geen einde.
Kyriëgebed Wordt gemaakt en gelezen door de Diaken van Dienst
Glorialied

DIENST VAN DE TAFEL
Uitnodiging
v: Vrede met u allen
a: Vrede ook met u
v: De harten omhoog
a: Wij zijn met ons hart bij de Levende
v: Brengen wij dank aan de Barmhartige, onze God,
a: De Eeuwige is onze dankbaarheid waardig.
Tafellied
Lied 499: Nu gaat de hemel open … vers 1, 3, 4, 5
Tafelgebed
Johannes 2 vers 1 – 11
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij
God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven
en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het
niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij
kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet
zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en
naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende
de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet
ontvangen.
Afsluitend het Onze Vader
Onze Vader Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil
geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze
schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons
van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen
We wensen elkaar de vrede van Christus

Delen van brood en wijn; (muziek tijdens delen)
Danklied
Zingen 526: In Kana was de gloed geweken .. vers 3 en 4
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het woord
Moment met de kinderen
De kaars wordt aangestoken en de kinderen van groep 1-8 gaan met Marian Veerman achter het licht
aan naar de kindernevendienst. De kinderen hebben in de nevendienst hun eigen dienst met gaven en
gebeden en komen voor het slotlied bij ons terug.
Lezing: Ester 2 vers 1-2; 4-8; 15-17
Vers 1-2
Na verloop van tijd, toen de woede van koning Ahasveros bedaard was, gingen zijn gedachten weer
uit naar Wasti; hij overdacht wat ze had gedaan en wat er over haar besloten was. Daarom opperden
zijn kamerdienaars: ‘Er zouden voor de koning mooie jonge meisjes gezocht moeten worden, meisjes
die nog maagd zijn.
Vers 4 – 8
En het meisje, dat de koning het meest bevalt, zou dan koningin moeten worden in de plaats van
Wasti’. Dit voorstel vond instemming bij de koning en hij voerde het uit. Nu woonde er in de burcht
van Susa een zekere Mordechai, een Jood. Hij was een zoon van Jaïr, de zoon van Simi, de zoon van
Kis, uit de stam Benjamin. Hij was een van de mensen die samen met Jechonja, de koning van Juda,
door koning Nebukadnessar van Babylonië als ballingen uit Jeruzalem waren weggevoerd. Deze
Mordechai was de pleegvader van Hadassa, ook Ester genoemd, die een nicht van hem was en geen
vader of moeder meer had. Na de dood van haar ouders had Mordechai haar als dochter
aangenomen. Het meisje was lieftallig en mooi. Toen nu het besluit van de koning in een verordening
bekend was gemaakt en er veel meisjes bij elkaar werden gebracht in de burcht van Susa, waar ze
onder toezicht van Hegai kwamen te staan, werd ook Ester naar het koninklijk paleis overgebracht en
onder toezicht van deze haremwachter gesteld.
Vers 15 – 17
Toen het de beurt was van Ester – de dochter van Abichaïl, die een oom was van haar pleegvader
Mordechai – verlangde zij niets anders mee te nemen dan wat haar werd aangeraden door Hegai, de
eunuch die de koning als haremwachter diende. En allen die Ester zagen, keken vol bewondering
naar haar. Zo werd Ester bij koning Ahasveros gebracht, in het koninklijk paleis, in het zevende jaar
van zijn regering, in de tiende maand, de maand tebet. En de koning voelde voor Ester meer liefde
dan voor alle andere vrouwen, meer dan alle ander meisjes verwierf zij zijn bewondering en
genegenheid. Daarom deed hij haar de koninklijke hoofdband om en maakte haar koningin in de
plaats van Wasti.

Zingen:
ONGESTRAFT MAG LIEFDE BLOEIEN
Melodie: Liefde eenmaal uitgesproken, LB 791 (en ‘Door de nacht van strijd en zorgen)
1. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
2. Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.
3. Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
4. God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.
8. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: 528, Omdat Hij niet ver wou zijn… vers 1,2,4,5
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed.
Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op
aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals
ook wij onze schuldenaars vergeven, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.

Collecten en mededelingen
Mededelingen
De 1e collecte is bestemd voor Landelijk Diaconaat
De 2e collecte is bestemd voor de Wijkkerk
Voor het slotlied komen de kinderen terug uit de nevendienst
De kinderen uit de crèche worden opgehaald.
Slotlied, staande 657, Zolang wij ademhalen… vers 1, 2, 3 en 4
Zegen
De gemeente antwoordt zingend met:

De uitgangscollecte is bestemd voor Oecumene landelijke afdracht

IEDEREEN IS VAN HARTE UITGENODIGD
VOOR KOFFIE, THEE OF FRIS !

