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Roosters zondag 5 juli 2020 
Tijd 09:30 uur 16:30 uur 

Bijzonderheid   geen dienst 

Voorganger: ds. G.O. Sander   

Ouderling van dienst: Henk Korterink   

Bijbellezing: Bram Schoon   

Organist: Erik de Haan   

Muzikale medewerking:     

Video: Henk Koning   

Beamer: Anton Janssen   

Geluid: Ate Postma   

Kinderkring: geen   

Welkom voor de dienst:     

      

Oppas: geen 

  

Collecten: Kerk 

  Jeugdwerk 

  volg.week: deurcollecte: Voedselbank 

   

Dienst in ArendState 15:00 uur: Verantw.kerk: GKV Assen-Marsdijk 

   

Volgende zondag 12 juli 2020 
Tijd 09:30 uur 16:30 uur 

Bijzonderheid   geen dienst 

Voorganger: ds. G.O. Sander   

Bijbellezing: Alfred Brink   

Organist: Henk Mooibroek   

Video: Thijs Sander   

Beamer: Mark Janssen   

Geluid: Jasper Broeksema   

Kinderkring: geen   
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Morgendienst Maranathakerk 09:30 uur  
 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
Votum 
Vredegroet 
 
Zingen:  opwekking 167 
1 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
2 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
3 
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
Gebed 
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Lezing van de tien woorden 
 
Zingen:  psalm 86 : 4 
4  
Leer mij naar uw wil te hand’len, 
laat mij in uw waarheid wand’len. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen ’t ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
   
Lezing:  Esther 3, 7 – 15 
 
7 In de eerste maand van het twaalfde regeringsjaar van koning Ahasveros, de 
maand nisan, liet Haman in zijn persoonlijke aanwezigheid het poer werpen, dat 
wil zeggen het lot, over alle dagen en over alle maanden, een voor een, tot en 
met de twaalfde maand, de maand adar. 8 Daarna zei Haman tegen koning 
Ahasveros: ‘Er is een bepaald volk dat over alle provincies van uw rijk verspreid 
leeft en te midden van de andere volken zijn eigen leven leidt. Hun wetten 
verschillen van die van alle andere volken en aan de wetten van de koning 
houden ze zich niet. De koning is er niet bij gebaat hen maar rustig hun gang te 
laten gaan. 9 Als het de koning goeddunkt, laat er dan een bevel op schrift 
worden gesteld dat ze moeten worden uitgeroeid. Dan zal ik tienduizend talent 
zilver afdragen aan de ambtenaren die de koninklijke schatkist beheren.’ 10  
De koning deed zijn zegelring af en gaf die aan Haman, de zoon van 
Hammedata, de nakomeling van Agag, de vijand van de Joden. 11‘Over uw zilver 
kunt u vrij beschikken,’ zei hij tegen Haman, ‘en ook over dat volk: doe ermee 
wat u het beste lijkt.’ 
12 Zo werden op de dertiende dag van de eerste maand de schrijvers van de 
koning ontboden. Er werd een bevel op schrift gesteld dat precies zo luidde als 
Haman het wilde en dat gericht was aan de satrapen die de koning 
vertegenwoordigden, aan de gouverneurs van alle provincies en aan de vorsten 
van alle volken. Voor elke provincie was er een bevel in haar eigen schrift en 
voor elk volk in zijn eigen taal. Het werd geschreven in naam van koning 
Ahasveros en met de zegelring van de koning verzegeld. 13 En er werden door 
boden in alle provincies van het koninkrijk brieven verspreid waarin stond dat 
op één bepaalde dag, en wel op de dertiende dag van de twaalfde maand, de 
maand adar, alle Joden moesten worden gedood en volledig uitgeroeid, jong en 
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oud, vrouwen en kinderen inbegrepen, en dat hun bezittingen mochten worden 
buitgemaakt. 14 In elke provincie moesten afschriften van de brief worden 
verspreid; de inhoud ervan moest overal als wet worden uitgevaardigd en aan 
alle volken bekendgemaakt, zodat ze zich tegen de genoemde dag gereed 
konden houden. 15 Op bevel van de koning vertrokken de boden met spoed. Ook 
in de burcht van Susa werd de wet uitgevaardigd. En terwijl de koning en 
Haman rustig zaten te drinken, raakte de stad Susa in rep en roer. 
 
Zingen:  psalm 2 : 1 
1 
Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? 
Wat is de waanzin toch die zij beramen? 
De groten staan gewapend tot de slag, 
de machtigen der wereld spannen samen. 
’t Is tegen het gezag van God de Here 
en tegen zijn gezalfde vorst gericht: 
“Kom”, zeggen zij, “laat ons hun banden scheuren, 
tot alle macht in onze handen ligt!” 
 
Tekst:  Esther 3, 13 
 
13 En er werden door boden in alle provincies van het koninkrijk brieven 
verspreid waarin stond dat op één bepaalde dag, en wel op de dertiende dag 
van de twaalfde maand, de maand adar, alle Joden moesten worden gedood en 
volledig uitgeroeid, jong en oud, vrouwen en kinderen inbegrepen, en dat hun 
bezittingen mochten worden buitgemaakt. 
 
Verkondiging ‘alle joden moesten worden gedood en volledig uitgeroeid’ 
 
Zingen:  LB 756 : 1, 4, 5 en 6 
1 
Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 
4 
Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 
5 
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Dat alle tirannie 
eens zal geleden zijn? 
O sabbat Gods! En zie, 
dan zal het vrede zijn! 
6 
Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze herder zijt! 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Zingen:  LB 675 : 1 
1 
Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
 
Afsluiting en zegen 
 
Orgelspel 


