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Klokluiden
Orgelspel
Welkom en mededelingen
-allen gaan staanPsalm 871: 1 n 3
Votum
Vg:
Gm:
Vg:
Gm:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet
Vg: Genade zij u en vrede
van God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door
de Heilige Geest
Gm: Amen
-allen gaan zittenKYRIË
Vg : Laten wij de Heer om ontferming aan roepen om de nood van deze
wereld en zijn naam prijzen want zijn barmhartigheid kent geen einde.
Vg:

Laat ons bidden:
…
Heer, hoor ons als wij U bidden:

Lied 704
2

De kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars
Orgelspel – wij bereiden ons voor op het lezen uit de Schriften
Schriftlezing: gedeelten uit Ester 3 – 4
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Na verloop van tijd gaf koning Ahasveros een hoge positie aan Haman,
de zoon van Hammedata, een nakomeling van Agag: hij plaatste hem
boven alle rijksgroten aan zijn hof. 2Alle hoge functionarissen van de
koning die in de Koningspoort waren, vielen telkens voor Haman op de
knieën en bogen zich voor hem neer, want zo had de koning het geboden. Alleen Mordechai knielde of boog nooit voor hem. Men lichtte
Haman erover in, om te zien of Mordechai in zijn houding zou kunnen
volharden; hij had hun namelijk verteld dat hij een Jood was. 5Toen
Haman te weten kwam dat Mordechai niet voor hem knielde of boog,
werd hij woedend, 6en hij besloot Mordechai uit de weg te ruimen.
Maar nadat men hem had verteld uit welk volk Mordechai stamde, was
de dood van Mordechai alleen hem niet genoeg: vanaf dat moment zon
Haman op middelen om alle Joden in Ahasveros’ rijk om te brengen,
heel Mordechais volk. 8 Haman zei 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. 9Als 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.’ 10De 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.’13En 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.
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Lied 1012: 1, 3 en 4
43 In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw zodra het bevel
en de wet van de koning er bekend werden: ze vastten, huilden en weeklaagden, en velen hulden zich in een rouwkleed en legden zich neer in
het stof. 4Esters dienaressen en de eunuchen die haar dienden, brachten
Ester op de hoogte. De koningin was hevig geschokt. 6 Ze stuurde
Hatach naar Mordechai, die op het stadsplein voor de Koningspoort
stond. 7Mordechai vertelde hem alles wat hem was overkomen. Ook
wist hij hem precies mee te delen hoeveel zilver Haman beloofd had te
zullen afdragen aan de koninklijke schatkist als hij de Joden mocht uitroeien. 8Bovendien gaf hij hem een afschrift van de wet die in Susa was
uitgevaardigd, waarin stond dat ze moesten worden omgebracht. Dat
moest Hatach aan Ester laten zien om haar op de hoogte te brengen.
‘En,’ zei hij, ‘verzoek haar met klem naar de koning te gaan. Ze moet
hem om genade smeken en bij hem voor haar volk pleiten.’ 9Hatach
ging naar Ester terug en bracht haar Mordechais woorden over. 10Ester
droeg Hatach op om Mordechai het volgende te antwoorden: 11‘Alle
dienaren van de koning en de inwoners van alle provincies van het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt voor iedere man of vrouw die
zonder ontboden te zijn naar de koning gaat en in de binnenhof komt:
die persoon wordt ter dood gebracht. Alleen degene wie de koning zijn
gouden scepter toesteekt, brengt het er levend af. Wat mijzelf betreft, ik
ben nu al in geen dertig dagen bij de koning ontboden.’ 12Esters woorden werden aan Mordechai overgebracht. 13Toen liet Mordechai het
volgende antwoord aan Ester geven: ‘Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. 14Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt
er van een andere plaats wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar
jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin
geworden met het oog op een tijd als deze.’ 15Toen liet Ester het volgende antwoord aan Mordechai geven: 16‘Roep alle Joden die in Susa
wonen bij elkaar en vast voor mij: eet niet en drink niet, overdag niet en
’s nachts niet, drie dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met
mijn dienaressen. En na die voorbereiding zal ik naar de koning gaan,
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al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen.’ 17Mordechai ging weg en deed wat Ester hem had opgedragen.
Verkondiging
Lied 313: 1, 2, 3 en 4
Voorbeden - Stil Gebed - Onze Vader
Our Father, which art in heaven,
hallowed be thy Name;
Thy kingdom come;
Thy will be done
on earth, as it is in heaven:
Give us this day our daily bread;
and forgive us our trespasses,
as we forgive them that trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil:
for thine is the kingdom,
the power, and the glory,
for ever and ever.
Amen.
Inzameling der gaven
Lied 834
Zegen
Gem: Amen
Orgelspel
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Voorganger in deze dienst is ds. Jilles de Klerk. Organist is Rijk Jansen.
Na de dienst bent u natuurlijk van harte welkom om even na te praten en een
kop koffie te drinken.
Collectes 3 februari:
De eerste collecte is voor De Bakkerij, Leiden
De tweede collecte is voor de Kerk
De derde collecte is voor bestrijding onkosten erediensten

Via PGWekelijks wordt u wekelijks geïnformeerd over de kerkdiensten en het gemeenteleven in en om de kerken van de Protestantse Gemeente Wassenaar.
U kunt zich voor deze digitale nieuwsbrief opgeven door een mail
te sturen naar info@pkn-wassenaar.nl.
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