
 

 
 

 

Veertiende jaargang nr. 11                           zondag 17 februari 2019                        liturgische kleur: groen 
6e zondag na Epifanie 

Voorganger: Mw. Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Margriet van de Water  Diaken:  Martin Uijterlinde 

Koster: Hans Veraar     Organist:  Olaf Neuhaus 

Lector:  Nella IJperlaan 

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

 Mevr, Janna Saalmink - Zeldenrijk, St. Annapad 51, 1231 DA Loosdrecht 

Jarigen: Dhr. H.D. Zwijgers, Hallinclaan 18, 1231 VV -  19 februari wordt hij 82 jaar. 

 Mevr. P.H. ter Wal - Ballast, Regenboog 9, 1231 TE - 22 februari wordt zij 88 

jaar. 

Agenda: Zondag 24 februari  10.00 uur. Mw. Ds. Hillegonda Ploeger  

 Maandag 18 februari – 14.30 uur ontmoetingsbijeenkomst in de kerk. 

 Donderdag 21 februari – 14.30 uur Bijbelkring in de Kerk – thema Openbaring  

 21 en 22. 

Meeleven  Trix Lagrouw verblijft in Tergooi locatie Blaricum 

  

Lied van de week: Lied 612  

Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied: Psalm 43: 3         we gaan staan 

Bemoediging en groet           we gaan zitten 

Drempelgebed 

Zingen: Psalm 43: 4 

Gebed om ontferming met gezongen: Lied 281: 1 en 2 ; 3 en 4  

Loflied Lied 869: 1,en 2 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Inleiding bij Ester 

Zingen  Lied 326: 1, 2 en 3 

Lezing: Ester 4    

Mordechais beroep op Ester 

41Toen Mordechai vernam wat er was 

gebeurd, scheurde hij zijn kleren, hulde zich in 

een rouwkleed en wierp stof over zijn hoofd. 

Zo ging hij de stad door, terwijl hij luid en 

bitter klaagde. 2Voor de Koningspoort bleef hij 

staan, want het was niet toegestaan deze in 

rouwkleding binnen te gaan. 3In 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 en liet Mordechai 

kleren brengen, opdat hij die zou dragen in 

plaats van zijn rouwkleed. Maar hij wilde ze 

niet aannemen. 
5Toen ontbood Ester Hatach, een van de 

eunuchen die de koning haar als persoonlijke 

dienaar had gegeven. Ze droeg hem op uit te 

zoeken wat de reden was van Mordechais 

gedrag. 6Dus ging 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 kant 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, al is dat tegen de 

wet. Moet ik omkomen, goed, dan zal ik 

omkomen.’ 17Mordechai ging weg en deed wat 

Ester hem had opgedragen. 

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

Zingen:    Lied 942 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 1001 

Informatie over onze nieuwe kwartaalproject Compassion 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden met 367 e: Heer onze God , wij bidden U, verhoor ons 

Afgesloten met stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 

Collecten:   1. Compassion Nederland (kwartaal project)  2. Kerk 

Slotlied:    Lied 423 

Zegen, beantwoord met gezongen Amen 

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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