
 

 
 

 

Veertiende jaargang nr. 09                           zondag 03 februari 2019                        liturgische kleur: groen 
4e zondag na Epifanie 

Werelddiaconaatszondag – Viering Maaltijd van de Heer (lopend) 

Voorganger: Mw. Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Henk Herbert    Diaken:  Ati Valkenburg 

Koster: Mary Bruinsma    Organist:  Johan Swart 

Lector:  Margriet van de Water 

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

 Dhr. en Mevr, D. Zeldenrijk, Oud Loosdrechtsedijk 30a, 1231 NA Loosdrecht 

Jarigen: Dhr. J.J. Veraar, De Mollstraat 2, 1231 VM -  6 februari wordt hij 80 jaar. 

 Mevr. D.A. Plooij-Janssen, St. Annapad 72, 1231 DB - 7 februari wordt zij 88 

jaar. 

  

Agenda: 7 februari 10.00 uur – koffie met de krant in de kerk 

 Zondag 10  februari  10.00 uur. Ds. H. Bouma – Verhaaldienst  

 

Lied van de week:  Lied 388: 1, 2 en 3 

Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied: Lied 276: 1 en 2              we gaan staan 

Bemoediging en groet           we nemen weer plaats 

Drempelgebed 

Zingen: Lied 276: 3 

Gebed om ontferming met gezongen: Lied 367d  

Loflied Lied 302: 1,en 4 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Inleiding bij Ester 

Zingen    Lied 326: 1, 2 en 3 

Lezing: Ester 2 : 5 t/m 11,    

5Nu 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. 6Hij was een van de mensen 

die samen met Jechonja, de koning van Juda, 

door koning Nebukadnessar van Babylonië als 

ballingen uit Jeruzalem waren 

weggevoerd.7Deze Mordechai was de 

pleegvader van Hadassa, ook Ester genoemd, 

die een nicht van hem was en geen vader of 



moeder meer had. Na de dood van haar ouders 

had Mordechai haar als dochter aangenomen. 

Het meisje was lieftallig en mooi. 8Toen nu het 

besluit van de koning in een verordening bekend 

was gemaakt en er veel meisjes bij elkaar 

werden gebracht in de burcht van Susa, waar 

ze onder toezicht van Hegai kwamen te staan, 

werd ook Ester naar het koninklijk paleis 

overgebracht en onder toezicht van deze 

haremwachter gesteld. 9Het meisje stond hem 

aan en won zijn genegenheid. Daarom liet hij 

haar zonder uitstel de schoonheidsbehandeling 

en het voorgeschreven voedsel geven en stelde 

hij zeven voortreffelijke dienaressen uit het 

koninklijk paleis tot haar beschikking. 

Bovendien bracht hij haar samen met deze 

dienaressen over naar het mooiste gedeelte van 

het vrouwenverblijf. 10Ester had niet verteld 

uit welk volk of welke familie ze stamde; 

Mordechai had haar namelijk op het hart 

gedrukt dit niet bekend te maken. 11En iedere 

dag wandelde Mordechai langs de voorhof van 

het vrouwenverblijf om te weten te komen hoe 

het met Ester ging en wat er met haar zou 

gebeuren. 

 

15 t/18 

 

15Toen 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 koning 

als haremwachter diende. En allen die Ester 

zagen, keken vol bewondering naar haar. 16Zo 

werd Ester bij koning Ahasveros gebracht, in 

het koninklijk paleis, in het zevende jaar van 

zijn regering, in de tiende maand, de maand 

tebet. 17En de koning voelde voor Ester meer 

liefde dan voor alle andere vrouwen, meer dan 

alle andere meisjes verwierf zij zijn 

bewondering en genegenheid. Daarom deed hij 

haar de koninklijke hoofdband om en maakte 

haar koningin in de plaats van Wasti. 18De 

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

. 

 
: Zo spreekt de Heer:   G: Wij danken God. 

Zingen:    Lied 326: 4, 5 en 6 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 273: 1, 2 en 4 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed  

Collecten:   1. Kerk in Actie Werelddiaconaat  2. Kerk 

Zingen   Lied 388: 1, 4 en 5 

Tafelgebed: een leven van liefde en lofzang 

Viering Maaltijd van de Heer 

Slotlied: Lied 425 

Zegen, beantwoord met Lied 425 

Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 
Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: uiterlijk woensdagavond 20 uur. Aanmelden per e-mail: 

ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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