
Orde van dienst voor zondag 17 februari 2019 

Protestantse Gemeente te Heiloo

Ahasveros en Haman aan het feestmaal van Esther (1662)

Rembrandt van Rijn (1606 - 1669)

Thema: Esther (1): De verborgenheid van God

Voorganger: ds. Edward Kooiman

Organist: Jan Visser

Welkom en mededelingen

Intredelied (staande) Lied 1005: 1, 2 en 4

Groet, bemoediging en drempelgebed
V. De genade van de Heer is met u
A. OOK MET U IS DE GENADE VAN DE HEER
V Onze hulp is in de naam van de Eeuwige God
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V. In Zijn naam zijn we hier bij elkaar

Zijn aanwezigheid zoeken wij
Schepper, Bevrijder, Bron van het leven,
misschien wel te groot voor al onze woorden
Zijn aanwezigheid zoeken wij 
in muziek, in stilte, in taal en symbolen.
Gij die gezegd hebt ik zal er zijn

A. WEES HIER AANWEZIG.
V. Doe ons herademen in Uw ontferming,

wandelen in het licht van uw genade, 
opdat wij leven tot Uw eer. 
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Waar het vandaag over gaat...

Zingen: Psalm 14: 1, 2 en 5

Bij het Kyrie en Gloria

Kyrie- en glorialied: 281: 1, 2, 4, 6, 8 en 10

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: Esther 1 en 2

Zingen: Esther: een lied (W. Barnard) (Mel.: Lied 556)

God, Gij zijt niet te rijmen met het lot! 
Achter al wat geschiedt blijft Gij verscholen.
al wat geschiedt-, Gij hebt het niet bevolen.
Leven is wat Gij wilt en niet de dood. 

Niemand kan mij vertellen hoe Gij heet 
en toch, Uw Naam gebeurt en is geboren …
Ik vind U in de doolhof, niet tevoren, 
maar achteraf. Daarom: wie weet, wie weet... 

Want ook de twijfel kan U heilig zijn 
en schroom verhindert ons U uit te spreken. 
Wij lezen Uw verhaal, uw taal en teken 
zal door de nacht heen ons geleide zijn.

Uitleg en verkondiging

Zingen: Een lied van verwondering (Mel. LdK: Gez. 466) (Tekst: Alfred Brondwijk)

Wij leven van verwondering 
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen, 
een hand ons wil behoeden.
Dat er een hand is die ons draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

Wij leven dwars door vragen heen, 
met tere zekerheden,
dat ondanks voor- en tegenspraak, 
hier kwetsbaar wordt beleden:
dat er een hand is die ons draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.
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Wij leven het mysterie uit, 
de waarheid, ongemeten, 
dat al ons denken bovenuit, 
in ons een heel diep weten, 
weet dat een hand ons leven draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt 
die ons een God wil heten.

Dankzegging en voorbeden, 
afgesloten met het ‘Onze Vader’

Inzameling der gaven

Slotlied (staande) Lied 634: 1 en 2

Wegzending en zegen, 
afgesloten met gezongen: Amen
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