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Orde van dienst voor zondagmorgen 17 februari 2019 – 09.30 uur 
‘Esther gaat naar de koning’ 

Zingen voor de dienst:  Lied 315’: 1 en 3 ‘Heb dank o God..’  
 
Welkom en mededelingen 

Intochtslied (staande): Psalm 138: 1 en 2 ‘U loof ik Heer …’  

Stil gebed – Votum en groet  
Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Gemeente : Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Voorganger : Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Gemeente : en nooit loslaat het werk van zijn handen. 
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader en       

  van Jezus Christus onze Heer 
     in gemeenschap met de heilige Geest.  

Gemeente : Amen 

Drempelgebed 

Wij gaan zitten 

Zingen: Lied 364: 1,2,3 en 4 als Kyrië ‘Hoor gij ons aan’  

Gebed om de Geest 

Kinderlied: ‘God kent jou vanaf het begin’  

Refrein: 
God kent jou vanaf het begin 
helemaal van buiten en van binnenin 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet 
 
En weet je wat zo mooi is 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou en mij.   Refrein: 
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Gesprek met de kinderen 

Zingen: ‘We gaan voor even uit elkaar’ 

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 
 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Lezing uit het O.T ‘Ester 5 

51Toen de derde dag aangebroken was, hulde Ester zich in een 
koninklijk gewaad en ging naar de binnenhof van het koninklijk paleis. 
Daar bleef ze staan, tegenover de troonzaal. In de zaal zat de koning 
op zijn koninklijke troon, tegenover de ingang. 2Zodra hij koningin Ester 
in de hof zag staan, voelde hij zo veel genegenheid voor haar dat hij 
haar de gouden scepter toestak die hij in zijn hand hield. Ester ging 
naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan.3Toen vroeg de 
koning haar: ‘Wat is er, koningin Ester? Wat is uw wens? Al was het de 
helft van mijn rijk, het zal u gegeven worden.’ 4En Ester antwoordde: 
‘Als het de koning goeddunkt, laat hij dan vandaag nog samen met 
Haman bij mij komen en deelnemen aan de feestelijke maaltijd die ik 
voor hem heb bereid.’5Daarop gaf de koning bevel om Haman zo snel 
mogelijk te halen. ‘We zullen doen,’ zei hij, ‘wat Ester verzoekt.’ 

Zo kwamen de koning en Haman om deel te nemen aan de maaltijd 
die Ester had bereid. 6Toen de wijn geschonken werd, zei de koning 
tegen Ester: ‘Wat wilt u vragen? Het zal u gegeven worden. Wat is uw 
wens? Al was het de helft van mijn rijk, uw wens zal vervuld 
worden.’ 7‘Wat ik wil vragen, wat ik wens ...’ antwoordde Ester, 8‘als de 
koning mij goedgezind is en als de koning genegen is mij te geven wat 
ik wil vragen en mijn wens te vervullen, laat de koning dan nogmaals 
met Haman bij mij komen en deelnemen aan een feestmaal dat ik voor 
hen zal bereiden. Morgen zal ik op de vraag van de koning antwoord 
geven.’ 
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9Haman verliet het paleis die dag vrolijk en goedgehumeurd. Maar 
zodra hij in de Koningspoort Mordechai zag, die niet opstond en niet 
van ontzag voor hem beefde, werd hij woedend. 10Hij beheerste zich 
echter en ging naar huis. Daarop liet hij zijn vrienden bij zich komen en 
Zeres, zijn vrouw. 11Hij wees hun op zijn geweldige rijkdom, het grote 
aantal zonen dat hij had en de eervolle positie die de koning hem had 
gegeven door hem boven alle rijksgroten en hoge functionarissen te 
plaatsen. 12‘En daar komt nog bij,’ zei Haman, ‘dat koningin Ester een 
feestmaal heeft bereid waarvoor ze behalve de koning niemand anders 
dan mij heeft uitgenodigd. En ook voor morgen ben ik door haar 
gevraagd, samen met de koning. 13Maar dit betekent allemaal niets 
voor mij zolang ik Mordechai, die Jood, in de Koningspoort zie 
zitten.’ 14Zijn vrouw Zeres en al zijn vrienden zeiden toen tegen hem: 
‘Laat een paal neerzetten van vijftig el hoog en zeg morgenochtend 
tegen de koning dat Mordechai daaraan moet worden gehangen. Dan 
kun je daarna vrolijk met de koning aan tafel gaan.’ Dat voorstel beviel 
Haman, en hij liet de paal klaarzetten. 

 
Zingen: Lied 1008 ‘Rechter in het licht verheven’ 

Lezing uit het N.T.: 1 Korintiërs 15: 1 – 11  

De opstanding van de doden 
151Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u 
verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is 2en 
uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u 
verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. 3Het 
belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer 
ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de 
Schriften staat, 4dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, 
zoals in de Schriften staat, 5en dat hij is verschenen aan Kefas en 
vervolgens aan de twaalf leerlingen. 6Daarna is hij verschenen aan 
meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen 
gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. 7Vervolgens is hij aan 
Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. 8Pas op het laatst 
is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. 9Want ik 
ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard 
omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. 10Alleen dankzij zijn genade 
ben ik wat ik ben.  
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En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, 
ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen 
kracht maar dankzij Gods genade. 11Hoe dan ook, of zij het nu zijn of 
ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap, en door die 
boodschap bent u tot geloof gekomen. 
 
Zingen: Lied 645: 1, 2, 3 en 5 ‘Zing ten hemel toe’  
 
Preek   ( afbeelding  1,2,3) 
 
Zingen: Lied 713: 1, 2, 3 en 5  ‘Wij moeten Gode zingen’  
 
Tijdens het tussenspel van couplet 3 en 5 komen de kinderen terug 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte 
 
Slotlied (staande): Lied 755: 1 en 2  ‘Toch overwint eens de genade’ 
 
Zending en zegen  

3x gezongen ‘amen’  
 


