Eredienst op zondag 18 juli 2021 om 10.30 uur in de Oude Kerk te Scheveningen; voorganger: ds. Barend
H. Weegink, ouderling van dienst: Teun Mooijman, organist: Bert den Hertog.
Welkom en mededelingen, door de ouderling van dienst
We zingen als introïtus: Gezang 138 (NHB)
1 De Heer is God en niemand meer:
verheerlijkt Hem, gij vromen!
Wie is als aller scheps'len Heer
zo heerlijk, zo volkomen?
De Heer is groot, Zijn naam is groot,
de luister Zijner deugden groot,
oneindig groot Zijn wezen.
Persoonlijke voorbereiding (stilte voor gebed), ‘Onze hulp’ en christelijke groet
Openingswoord: Jesaja 55:9 ‘Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan
uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten, spreekt de Here.
We zingen: Psalm 146 (Oude Berijming, melodie Lied 446 JdH)
1 Prijs de Heer met blijde galmen;
gij, mijn ziel, hebt rijke stof.
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan Zijn lof:
'k zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied. (2x)
3 Zalig hij, die in dit leven
Jakobs God ter hulpe heeft;
hij, die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop in 't hach'lijkst lot
vestigt op de Heer, zijn God. (2x)
We luisteren naar Gods gebod (uit Leviticus 19, NBV-revisie):
De Here zei tegen Mozes: Zeg tegen de gemeenschap van Israël: Wees heilig, want Ik, de Here, jullie God,
ben heilig. Toon ontzag voor je moeder en je vader, en neem steeds mijn sabbat in acht. Ik ben de Here,
jullie God. Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de Here, jullie God. Wanneer je
de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen.
En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de
grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Here, jullie God.
Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij Mijn naam zweert, want
daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Here. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal
een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen
obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Here. Wees niet partijdig
wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek
rechtvaardig recht over je naasten. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem
rond te strooien. Ik ben de Here. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem
dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven
koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Here.
We zingen: Psalm 6 (Nieuwe Berijming 1967)
4 De slaap is mij ontnomen,
ik laat mijn tranen stromen
in nachten van verdriet.
Hoe lang moet ik aanschouwen
die steeds mijn ziel benauwen?

O Heer, verlaat mij niet!
We bidden om schuldvergeving en om de verlichting met de Heilige Geest
Genadeverkondiging en lofprijzing: Loof de Here, alle volken, prijs Hem, alle naties: Zijn liefde voor ons is
overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de Here. Halleluja!
We zingen: Gezang 297 (Liedboek vdk1973, melodie: Ik heb de vaste grond gevonden)
2 O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan;
uit aard' en hemel opgerezen
vangt dan het nieuwe loflied aan.
Als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.
Schriftlezing (HSV-2010): (OT) Esther 6 (Haman voor Mordechai vernederd) en NT Openbaring 21:24-27
(Het nieuwe Jeruzalem)
-1 In die nacht was de slaap van de koning geweken. Hij zei dat men het gedenkboek, de kronieken, moest
brengen, en die werden in de tegenwoordigheid van de koning gelezen.
2 Men vond daarin beschreven dat Mordechai over Bigthana en Teres, twee hovelingen van de koning, uit
de kring van de deurwachters, verteld had dat ze de hand aan koning Ahasveros wilden slaan.
3 Toen zei de koning: Welk eerbewijs en welke onderscheiding is hiervoor aan Mordechai verleend? En de
hovelingen van de koning die hem dienden, zeiden: Er is niets aan hem verleend.
4 Toen zei de koning: Wie is er in de voorhof? – Nu was Haman de buitenste voorhof van het huis van de
koning binnengekomen om de koning te zeggen dat men Mordechai zou hangen aan de galg die hij voor
hem had laten oprichten. –
5 En de hovelingen van de koning zeiden tegen hem: Zie, Haman staat in de voorhof. Toen zei de koning:
Laat hem binnenkomen.
6 Toen Haman binnengekomen was, zei de koning tegen hem: Wat moet worden gedaan voor de man aan
wie het de koning behaagt eer te bewijzen? Toen dacht Haman bij zichzelf: aan wie behaagt het de koning
meer eer te bewijzen dan aan mij?
7 Daarom zei Haman tegen de koning: Voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen,
8 moet men het koninklijke gewaad brengen dat de koning gewoon is zelf te dragen, en het paard waarop
de koning gewoon is zelf te rijden, en laat een koninklijke diadeem op zijn hoofd gezet worden.
9 En dan moet men dat gewaad en dat paard in handen geven van iemand uit de vorsten van de koning,
de edelen. En dan moet men hem aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen, hiermee kleden en hem
op dat paard doen rijden over het plein van de stad, en voor hem uitroepen: Zo wordt gedaan met de man
aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen!
10 Toen zei de koning tegen Haman: Haast u, neem het gewaad en het paard zoals u gesproken hebt, en
doe zo met de Jood Mordechai, die in de poort van de koning zit. Laat geen woord vallen van alles wat u
hebt gezegd.
11 Toen nam Haman het gewaad en het paard, kleedde Mordechai met het gewaad, deed hem rijden over
het plein van de stad en riep voor hem uit: Zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning behaagt
eer te bewijzen!
12 Daarna keerde Mordechai terug naar de poort van de koning, maar Haman haastte zich naar zijn huis,
treurend en met het hoofd bedekt.
13 En Haman vertelde aan zijn vrouw Zeres en aan al zijn vrienden alles wat hem overkomen was. Toen
zeiden zijn wijzen en Zeres, zijn vrouw, tegen hem: Als Mordechai, voor wie u begonnen bent te vallen, uit
het geslacht van de Joden is, zult u tegen hem niets kunnen uitrichten, integendeel, u zult zeker voor hem
ten val komen.
14 Terwijl zij nog met hem spraken, kwamen de hovelingen van de koning er aan en zij haastten zich om
Haman naar de maaltijd te brengen die Esther had aangericht.
-24 En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun
heerlijkheid en eer erin.
25 En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn.
26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen.

27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens,
maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.
We zingen: Psalm 77 (Oude Berijming)
7 'k Zal gedenken, hoe voor dezen
ons de Heer heeft gunst bewezen;
'k zal de wond'ren gadeslaan,
die Gij hebt van ouds gedaan.
'k Zal nauwkeurig op Uw werken
en derzelver uitkomst merken,
en in plaats van bitt're klacht
daarvan spreken dag en nacht.
8 Heilig zijn, o God, Uw wegen,
niemand spreek' Uw hoogheid tegen!
Wie, wie is een God als Gij,
groot van macht en heerschappij?
Ja, Gij zijt die God, die d' oren
wond'ren doet op wond'ren horen.
Gij hebt roem alom
groot gemaakt bij 't heidendom.
Verkondiging naar aanleiding van Esther 6:1 ‘In die nacht was de slaap van de koning geweken. Hij zei dat
men het gedenkboek, de kronieken, moest brengen, en die werden in de tegenwoordigheid van de koning
gelezen’. Thema: Een slapeloze nacht. (Van donker naar schemer naar licht).
We zingen: Gezang 230 (NHB)
1 Leid, vriend'lijk Licht, mij als een trouwe wacht,
leid Gij mij voort!
'k Ben ver van huis en donker is de nacht,
leid Gij mij voort!
Schoon ook de toekomst mij verborgen zij,
licht stap voor stap mij met Uw schijnsel bij.
2 Niet immer sprak mijn ziel zo stil tot U:
"Leid Gij mij voort!"
Ik liep mijn weg bij eigen licht, maar nu:
leid Gij mij voort!
Mijn zonlicht zonk, maar ach, mijn hoogmoed liet
mijn hart geen rust en 'k vond Uw vrede niet.
3 Schenk mij Uw zegen, toon m' Uw wondermacht,
en leid mij voort
langs 't smalle pad, tot in de donk're nacht
de morgen gloort.
Dan lacht mij toe der eng'len trouwe wacht,
die mij geleidd' en mij heeft thuis gebracht.
Pastorale mededelingen, dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader…
We zingen ons slotlied: Lied 602 (Opwekking)
1 Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
2 In Jezus’ naam, in Jezus’ naam,

in Jezus’ naam geef ik jou:
vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
3 Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Zegen
Uitleidend orgelspel
Mededelingen, collecten etc…
Goed dat u met de gemeente meeleeft via deze dienst. Voor allen: een goede zondag gewenst.

