Zondag 16 okt. 2022, 10 uur

Orde van Dienst
Voorganger:
ds. Hans Noordeman, Arnhem
Welkom en mededelingen:
Teatske Hoogenboom
Orgel: Martin van der Bent
Koster: Anton van Berchum
Lezen: Luuk Boogert
Beeld & Geluid:
Gert en Anita Kooiman
Bloemen:
Géke Jansen
Deur- en collectedienst:
Henny Kuut en Thilly van der Rijst
Rijdienst:
Hans Vreeke en Jo Koole
Koffie: xxxxx(vroeg)
Anita Kooiman en

Anne-Marie Dekke
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Orgelspel: Uit de ‘Messe Basse’ (opus 30) - Louis Vierne
(1870-1937)
Welkom door Teatske
Openingslied 210: 1 en 2

gemeente gaat staan

2. Neem mijn dank aan, deze morgen,
dat Gij alle dagen weer
al mijn angsten, al mijn zorgen
met mij delen wilt, o Heer.
Nooit ben ik geheel alleen:
Gij zijt altijd om mij heen.
Bemoediging en groet
3. Laat mij als een trouwe dienaar
door uw grote wijngaard gaan,
waar de liefde wordt beleden
en de waarheid wordt gedaan,
waar het recht bloeit als een roos
van uw liefde, eindeloos.
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Inleiding / Stilte / Gebed

gemeente gaat zitten

Lied 103: 1, 2 en 5

2. Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,
op Isra�l zijn zegen uitgestort.
5. Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
Lezingen door Luuk Boogert
Ester 1, 1 - 12; (NBV21) Koningin Wasti verstoten
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Het was in de tijd van Ahasveros, de Ahasveros die regeerde over een rijk
dat zich uitstrekte van India tot Nubië en dat honderdzevenentwintig
provincies telde. In het derde jaar van zijn regering, toen hij in de burcht van
Susa zetelde, richtte deze koning Ahasveros een feestmaal aan voor al zijn
rijksgroten en hoge functionarissen; alle bevelhebbers van het leger van
Perzië en Medië, de adel en de hoofden van de provincies waren aanwezig.
Vele dagen spreidde hij de rijkdom en luister van zijn koningschap tentoon
en de pracht en praal van zijn majesteit – honderdtachtig dagen lang.
Toen deze dagen voorbij waren, richtte de koning een feestmaal aan voor
alle bewoners van de burcht van Susa, van hoog tot laag. Dit duurde zeven
dagen, en het werd gehouden in de binnenhof van de tuin van het koninklijk
paleis. Draperieën van fijn linnen, wit en blauwpurper van kleur, waren aan
albasten zuilen bevestigd met roodpurperen koorden van byssus en zilveren
ringen; op een mozaïekvloer van porfier, albast, parelmoer en gekleurde
stenen stonden rustbanken van goud en zilver. Er werd wijn geschonken in
gouden bekers, die allemaal verschillend waren, en er was koninklijke wijn
in overvloed, zoals men dat bij een koning mag verwachten. En bij het
drinken gold de regel: geen beperkingen; de koning had alle hofmeesters
opgedragen aan ieders wensen tegemoet te komen. Ook Wasti, de koningin,
richtte een feestmaal aan, voor de vrouwen in het paleis van koning
Ahasveros.
Op de zevende dag, toen de koning door de wijn in een vrolijke stemming
was, beval hij Mehuman, Bizzeta, Charbona, Bigta, Abagta, Zetar en Karkas
– de zeven eunuchen die zijn persoonlijke dienaren waren – om koningin
Wasti, getooid met de koninklijke hoofdband, bij hem te brengen; hij wilde
de rijksgroten van de volken haar schoonheid laten zien, want zij was mooi.
Maar toen haar het bevel van de koning door de eunuchen werd
overgebracht, weigerde koningin Wasti te komen. Dit ergerde de koning zeer
en hij ontstak in woede.

Ester 2, 1 – 7 Ester als koningin gekozen

Na verloop van tijd, toen de woede van koning Ahasveros bedaard
was, gingen zijn gedachten weer uit naar Wasti; hij overdacht wat ze
had gedaan en wat er over haar besloten was. Zijn kamerdienaars
opperden: ‘Er zouden voor de koning mooie jonge meisjes gezocht
moeten worden, meisjes die nog maagd zijn. De koning zou in alle
provincies van zijn rijk gevolmachtigden moeten aanstellen met de
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opdracht op zoek te gaan naar de mooiste meisjes en die bij elkaar te
brengen in de burcht van Susa, in het vrouwenverblijf. Daar zouden
ze onder toezicht van Hegai moeten worden gesteld, de eunuch die
de koning als haremwachter dient, en een schoonheidsbehandeling
moeten krijgen. En het meisje dat de koning het meest bevalt, zou
dan koningin moeten worden in de plaats van Wasti.’ Dit voorstel
vond instemming bij de koning en hij voerde het uit.
Nu woonde er in de burcht van Susa een zekere Mordechai, een
Jood. Hij was een zoon van Jaïr, de zoon van Simi, de zoon van Kis,
uit de stam Benjamin. Hij was een van de ballingen uit Jeruzalem die
samen met Jechonja, de koning van Juda, door koning
Nebukadnessar van Babylonië in ballingschap waren
weggevoerd. 7Deze Mordechai was de pleegvader van Hadassa, ook
Ester genoemd, die een nicht van hem was en geen vader en moeder
meer had. Na de dood van haar ouders had Mordechai haar als
dochter aangenomen. Het meisje was mooi en aantrekkelijk.

Lied:1001: 1 en 2
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2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
Dat lachen zullen zij die wenen
Dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft
Dat dorst en honger zijn verdwenen –
De onvruchtbare zal vruchtbaar zijn
Die geen vader was zal vader zijn
Mensen zullen and’re mensen zijn
Lezing: Ester 2, 15 - 18 (NBV21)

Toen het de beurt was van Ester – de dochter van Abichaïl, die een oom
was van haar pleegvader Mordechai – verlangde zij niets anders mee te
nemen dan wat haar werd aangeraden door Hegai, de eunuch die de
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koning als haremwachter diende. En allen die Ester zagen, keken vol
bewondering naar haar. Zo werd Ester bij koning Ahasveros gebracht, in
het koninklijk paleis, in het zevende jaar van zijn regering, in de tiende
maand, de maand tebet. En de koning voelde voor Ester meer liefde dan
voor alle andere vrouwen, meer dan alle andere meisjes verwierf zij zijn
gunst en genegenheid. Daarom deed hij haar de koninklijke hoofdband
om en maakte haar koningin in de plaats van Wasti. De koning richtte
een groot feestmaal aan voor al zijn rijksgroten en hoge functionarissen,
het Feestmaal van Ester. Ook kondigde hij voor alle provincies een
rustdag af, en met een vrijgevigheid die men van een koning mag
verwachten deelde hij geschenken uit.

Overdenking
Orgelspel / Lied 792

2. O God, die al uw liefde hecht
aan wie van liefde leeft,
omvat de trouw hier
toegezegd.
Dat Gij uw zegen op ons legt,
uw vrede aan ons geeft.

3. Verlaat niet, wat uw hand
begon,
o God, ontbreek ons niet!
Straal in ons leven als de zon,
Gij, vande liefde zelf de bron,
de adem van ons lied!

4. Laat zonneklaar te lezen zijn
uw beeld, in ons geprent!
Gij komt en schenkt de beste wijn
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waar wij elkaar tot zegen zijn,
tot liefde voorbestemd.

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen door Teatske
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collectes deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: Kerk in Actie – project Delta
Indonesie / Boeren op Java, óf uw bijdrage naar Kerk in Actie
NL89ABNA0457457457 mvv het doel.
2de (blauwe zak) Koorkerkgemeenschap, óf uw bijdrage naar:
NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas
Koorkerkgemeenschap, o.v.v. het doel.
We zingen staande ons slotlied: Gemeentelied: 1, 2 en 3,
melodie lied 347

1) In de wereld om ons heen
mogen w’ons geborgen weten
want wij gaan toch nooit
alleen
zijn gekend en niet vergeten
Lijkt ons hopen te vervagen
God is met ons alle dagen!
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2) In het water van de doop
speuren wij een levensteken
Al ons denken en ons doen
doet die vreugde soms
verbleken
Laat ons tóch het leven wagen
deze dag en alle dagen!

3) Het geheim van brood en
wijn
leert ons delen, breken, helen
laat ons een gemeenschap zijn
die het leven deelt met velen
Waar de liefde ons zal dragen
deze dag en alle dagen!

!

4) Wordt het donker om ons
heen
zijn er nog alleen maar vragen
Ook dan gaan wij niet alleen
want Gods jawoord zal ons
dragen
—als een woord ons eens
gegeven—
elke dag in heel ons leven

Afscheid en Zegen
Orgelspel: Chorale Prelude ‘Holy God, we praise thy name’
(zetting Flor Peeters)
Volgende vieringen / activiteiten:
23 oktober:
rev. Dirk van Leeuwen, Middelburg
30 oktober:
ds. Wim Jansen, Veere,
gedachtenisdienst,
m.m.v. de cantorij olv Aleida Post
6 november:
mw. Marianne Zandbergen,
Middelburg
13 november:
ds. André Meiresonne, Den Haag
20 november:
ds. Alain Verheij, Alphen aan den
Rijn
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