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Het leesrooster geeft als alternatief voor deze weken het
bijbelboek Ester, waarin verteld wordt over de poging van
Haman, de jodenhater, om heel het volk uit te moorden. En
hoe Ester, samen met haar oom Mordachai, erin slaagt dat te
voorkomen.
Vandaag lezen we Ester 3: Mordachai trotseert het bevel om
voor Haman te knielen, waarop deze besluit om alle joden te
doden. Daaraan denkend beginnen we met Psalm 2!
Het Evangelie van deze zondag is opnieuw Lucas 4. Jezus zegt
dat in hem de profetie over de Messias vervuld is. Maar die
woorden stuiten op fel verzet. Waarom worden zijn hoorders
zo boos?
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Stilte
Orgelspel
Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introïtus worden de kaarsen aangestoken

Introïtus

Psalm 2: 1 en 2

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

Hier zijn wij.
Mensen onderweg een leven lang,
maar waarheen en waartoe?
Mensen met een hart vol verlangen,
waar geen woorden voor zijn,
heimwee naar het licht van uw ogen.
Wij roepen U toe:
Eeuwige, wijs ons de weg!
Hier zijn wij.
Mensen dankbaar voor tekens van goedheid,
voor een mens als Jezus,
voor een kind in onze armen,
voor de tederheid van een vriend of vriendin
als uw hand op ons hoofd.
Wij roepen u toe:
Eeuwige, wijs ons de weg!
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Hier zijn wij.
Mensen, zoekers tussen goed en kwaad,
in de ondoorzichtigheid van schuld en lot,
die machteloos toezien bij de kruisen,
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die soms vrezen voor de toekomst,
meestal leven voor de vuist weg.
Wij roepen u toe:
Eeuwige, wijs ons de weg!

Dienst van de Schriften

de gemeente gaat zitten

Zingen

Psalm 2: 3 en 4

Smeekgebed
Kyrie en Gloria

299 e I: gemeentehelft links II: andere helft

Schriftlezing

Ester 3

Zingen

Psalm 140: 1, 3, 5, 8

Schriftlezing

Ester B (Grieks)

Zingen

Gezang 45: 1, 2, 3 (LvdK)
O Gij die onze koning zijt
en Heer van alle goden,
die Abraham hebt uitgeleid
en Israël ontboden,
o Here zegen wie U zoekt
en doe uw naam herleven!
Gij hebt ons toch niet in uw boek
ten dode opgeschreven!

Het Gloria zingen wij staande

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag
Gesprek met de kinderen
Lied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)

Van kindsbeen af heb ik gehoord,
waar elk zich om verwondert,
dat Israël U toebehoort,
door U is afgezonderd.
Gij hebt ons naar uw woord gedaan,
Gij hebt ons aangenomen.
O Heer, hoe zijn wij voortgegaan!
Waar is het toe gekomen!
Nu onze nood voor ogen is,
dat is om onze zonden.
De Heer die in den hoge is,
heeft ons weer heengezonden.
Geen mededogen is ons deel:
wij hadden God verlaten;
de boze grijpt ons naar de keel,
Haman en zijn soldaten!
Schriftlezing
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Lucas 4: 14-30

Acclamatie

4 allen
Dat hij ellendigen bevrijdt
van onrecht dat hen drukt.
En de ootmoedige die lijdt,
verlost van wie verdrukt.
5 vrouwen
Dat Hij de roep der armen hoort,
helpt wie geen helper heeft.
En de geringen met zijn woord
verlost en uitkomst geeft.

Uitleg en Verkondiging
Gedenk wat Amalek je deed op de weg op jullie uittocht uit Egypte, die op
de weg op je stootte en al de zwakken in je achterhoede van je afsneed
terwijl jij moe en afgemat was, en die God niet vreesde.
Het zal geschieden: als de Heer je God je rust heeft gegeven van al je
vijanden rondom in het land dat de Heer je God je tot eigendom geeft om
het te verwerven. Wis dan het gedenken aan Amalek uit van onder de
hemel, vergeet het niet!
(Dt.25.17-19)

6 mannen
Dat hij geweld en list bestrijdt,
al gaat het nog zo hoog.
En dat het bloed van al wie lijdt,
kostbaar is in zijn oog.
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Zingen

7 allen
Dat Israël Gods Naam omringt,
met lied'ren tot Zijn eer.
En heel de wereld eens bezingt:
Ja, amen, looft de Heer!

Gebed voor de Messiaanse koning
Tekstbewerking Psalm 72: Bert Aalbers
Muziek: Lied 767
1 allen
Wij bidden dat de koning heerst
met wijs en goed beleid.
En Gij de koningszoon gedenkt
met uw gerechtigheid.

Dienst van Gebeden en Gaven
Diakonale en pastorale mededelingen

2 vrouwen
Dat hij zo al uw volk regeert,
rechtvaardig, wijs en zacht.
En over armen zich ontfermt,
hun recht doet op hun klacht.

Dankgebed en voorbeden
na iedere intentie: …... zo bidden wij
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3 mannen
Dat elke berg de vrede draagt,
en heuvels heilig recht.
En voor het hele volk eens daagt
het heil hun toegezegd.

Heer, on-ze God,

Stil gebed en Onze Vader
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wij bid-den U, ver -hoor ons.

Collecten

1. Kerk in Actie: Werelddiakonaat

2. Kerk

tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst
samen met de kinderen uit de crèche
Gebed over de gaven

Zending en zegen

“De Heer zegene onze gaven en stelle ze in dienst van zijn Koninkrijk”. Amen

de gemeente gaat staan
Slotlied

Orgelspel

Psalm 146: 5, 6, 7, 8 (oude berijming)
't Is de HEER', die 't recht der armen,
Der verdrukten gelden doet;
Die, uit liefderijk erbarmen,
Hongerigen mild'lijk voedt;
Die gevang'nen vrijheid schenkt,
En aan hun ellende denkt.

Mededelingen:

't Is de HEER', Wiens mededogen
Blinden schenkt het lief'lijk licht;
Wie in 't stof lag neergebogen,
Wordt door Hem weer opgericht.
God, die lust in waarheid heeft,
Mint hem, die rechtvaardig leeft.
't Is de HEER', die vreemdelingen
Met een wakend oog beschouwt;
Weêuw en wees in twistgedingen
En in kommer staande houdt;
Maar Zijn arm, der vromen hoop,
Stuit de bozen in hun loop.

-

Vanmiddag om 15.00 uur in de Pauluskerk
Bach Cantate – Tritt auf die Glaubensbahn
(zie Kerknieuws)

-

Woensdag 6 februari om 20.00 uur in de Pauluskerk
Lezing Mattias Rouw over Woestijnvaders en –moeders
(zie Kerknieuws)

-

Vrijdag 8 februari in het Bonifatiushuis
Open Maaltijd, inloop vanaf 17.00 uur (zie Kerknieuws)

-

Vrijdag 15 februari om 16.00 uur in de Pauluskerk
Bijbels culinaire workshop (zie Kerknieuws)

't Is de HEER' van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer!
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER'.
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