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Zondag  22 september 2019 avonddienst 
         Organist Wim Dijkens 
      Voorganger in deze dienst  is 
                 Ds. R. J. Kranen  
 
Welkom/afkondigingen 
 
Psalm 81 :1 en 2 (NB) 
1.Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte!  
Juicht voor Isrels Heer, stem en tegenstem 
springen op voor Hem- die ons heil bewerkte. 
 
2.Laat de harpen slaan,-klinken de trompetten. 
Viert bij volle maan -met muziek en mond 
een hernieuwd verbond- volgens oude wetten. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
ELB. 302 
1.Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu 
en reinig mijn hart. 
 
2.Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
 
3.Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O Jezus, raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
 
4.Jezus, op uw Woord 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 
 
Genadeverkondiging  

 
Gezang  460 :1,2 en 3 
1.Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 

  
2.Looft Hem als uw vaadren deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 

3.Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 
Gebed  

  
 Bijbellezing: Esther 3 :1-15 (HSV) 
 
 Gezang 226 (LB) 
 1.Gij die der sterren schepper zijt, 

met eeuwig licht uw kindren leidt, 
o Christus, die de mensen redt, 
hoor naar ons innig smeekgebed. 
  
2.Opdat de wereld niet vergaat 
door 't duivelse bedrog en kwaad, 
geeft Gij Uzelf in liefdespijn, 
en wordt haar milde medicijn. 
  
3.Gij draagt aan 't harde kruis gehecht 
de zonden van de wereld weg, 
o kind der maagd dat tot ons kwam 
als onbezoedeld offerlam. 
  
4.Voor uw immense majesteit 
buigt alle knie zich wijd en zijd, 
buigt aarde en hemel zich ter neer 
en dient U op uw wenken, Heer. 
  
5.Wanneer Gij zetelt ten gericht 
ten laatste dage in het licht, 
wij bidden U dat Gij ons wilt, 
o Rechter, schutten met uw schild. 
  
6.Lof, eer en macht en majesteit 
zij God de Vader toegewijd, 
en God de Zoon en God de Geest, 
zoals het immer is geweest. 

 

 Preek  “De Haman in mij” 
 
 ELB. 371  

1.Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn 
vriend, 
want U nam de straf op U die ik had 
verdiend, 
De grote Verlosser, mijn Redder bent U; 
'k heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
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2.Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij, 
toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U, 
'k heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
3.Ik zal van U houden in leven en dood 
en ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. 
Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U: 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
4.Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, 
Dan buig ik mij voor U in uw heiligdom. 
Gekroond met uw heerlijkheid 
zal 'k zingen voor U: 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 

 
Dankgebed 
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: 459 :1,3,6,7 en 8 
1.Door de nacht van strijd en zorgen 
schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel hen verhoort. 
 
3.Door de nacht leidt ons ten leven 
licht dat weerlicht overal, 
dat ons blinkend zal omgeven, 
als ons God ontvangen zal. 
 
6.Eén van hart en één van zinnen, 
één in onze aardse strijd, 
in ons hemels overwinnen, 
één in tijd en eeuwigheid. 

  
7.Zo gaan wij hier met elkander 
door de nacht op weg naar huis, 
pelgrims die uit alle landen 
samenkomen om het kruis. 

  
8.Die aan kruis en graf ontheven 
zullen zingen lof en prijs 
aan den Heer van dood en leven 
in zijn zalig paradijs. 
 

Zegen  
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


