
 

 
 

 

Veertiende jaargang nr. 12                           zondag 24 februari 2019                        liturgische kleur: groen 
7e zondag na Epifanie 

Voorganger: Mw. Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Thea van de Bunt    Diaken:  Wil Veraar 

Koster: Hans Veraar     Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Thea van de Bunt 

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

 Mevr, P.H. Ter Wal-Ballast, Regenboog 9, 1231 TE Loosdrecht. 

Jarigen: Geen 

Agenda: Zondag 3 Maart  10.00 uur. Ds. Andre den Oude  

  

Bezoek Dordrecht op 20 maart a.s. in het kader van Dordt 400.  

In de winter van 1618-1619 werd in Dordrecht een nationale synode gehouden. Dat is precies 400 jaar  

geleden. Voor de protestanten is dit een belangrijke synode geweest. Op deze synode zijn de Dordtse  

Leerregels vastgesteld en is besloten tot het maken van een betrouwbare bijbelvertaling: de  

Statenvertaling. Er waren in die tijd diepgaande theologische verschillen tussen de Remonstranten en  

Contra-Remonstranten. De spanningen liepen hoog op. In Dordrecht wordt momenteel aandacht  

besteed aan deze synode en wat er zoal gebeurde toen de spanningen hoog opliepen. Het leek ons als  

protestantse kerken van Loosdrecht goed om een excursie naar Dordrecht te houden om ons op de  

hoogte te laten stellen van een stukje (kerk)geschiedenis van ons land. We willen dit doen op woensdag  

20 maart a.s. Onder leiding van een gids zullen we in Dordrecht een ‘synodewandeling’ houden en  

tevens is er gelegenheid een tentoonstelling te bezoeken.  U kunt de tentoonstelling bezoeken in het  

Dordts Museum:  ‘Werk, Bid & Bewonder’. Thema is het calvinisme (in de brede zin van het woord). U  

kunt ook kiezen voor de tentoonstelling:  ‘Kerkelijke en politieke strijd in prenten’ in het Dordts  

Patriciërshuis. Omdat we een gids moeten huren voor de wandeling, is het minimum aantal deelnemers  

op 15 gesteld. Als u belangstelling hebt, verzoeken wij u om dit voor eind februari kenbaar te  

maken. U kunt zich opgeven bij: ds. Hillegonda Ploeger, tel. 035 88 793 99 of hmploeger@gmail.com 

 

Kerkenraads- 

Vergaderingen: Donderdagavond 14 maart 20.00 uur. 

 Donderdagavond 16 mei 20.00 uur. 

Lied van de week: Lied 738  

Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied: Lied 280: 1, 2 en 3       we gaan staan 

Bemoediging en groet           we gaan zitten 

Drempelgebed 



Zingen: Lied 280: 6 en 7 

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

Loflied Lied 713: 1, 2 en 3 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Inleiding bij Ester 

Zingen    Lied 326: 1, 2 en 3 

Lezing: Ester 7: 1 – 8 : 2    

Val van Haman 

71Zo waren de koning en Haman weer bij koningin 

Ester te gast. 2Ook op deze tweede dag zei de 

koning, terwijl de wijn geschonken werd, tegen 

Ester: ‘Wat wilt u vragen, koningin Ester? Het zal u 

gegeven worden. Wat is uw wens? Al was het de 

helft van mijn rijk, uw wens zal vervuld 

worden.’ 3Koningin Ester antwoordde: ‘Majesteit, als 

u mij goedgezind bent en als het de koning 

goeddunkt, schenk mij en ook mijn volk dan het 

leven; dat is wat ik wil vragen, dat is mijn 

wens. 4Want we zijn verkocht, mijn volk en ik, om 

gedood te worden en volledig te worden uitgeroeid. 

Als we waren verkocht als slaven en slavinnen, dan 

zou ik hebben gezwegen, want zo’n ramp zou de 

belangen van de koning niet schaden.’ 5‘Wie is die 

man, waar is die man die zijn zinnen erop heeft 

gezet om zoiets te doen?’ vroeg koning Ahasveros 

aan koningin Ester. 6En Ester antwoordde: ‘Die 

meedogenloze vijand, dat is die ellendeling daar, 

Haman!’ Haman kromp ineen van angst voor de koning 

en de koningin. 7Woedend stond de koning van tafel 

op en ging de paleistuin in. Maar Haman bleef, om 

koningin Ester om zijn leven te smeken, want hij 

besefte dat hij van de koning niets goeds te 

verwachten had. 8Toen de koning uit de paleistuin 

terugkwam in het vertrek waar de maaltijd werd 

gehouden, had Haman zich juist laten neervallen op 

de bank waarop Ester lag. ‘Ook nog de koningin 

aanranden in mijn aanwezigheid?!’ riep de koning uit. 

Nauwelijks had hij deze beschuldiging geuit of men 

bedekte Hamans gezicht. Charbona, een van de 

eunuchen die de koning dienden, zei: ‘Staat er bij 

Hamans eigen huis niet al een paal van vijftig el 

hoog, die Haman heeft neergezet voor Mordechai, 

dezelfde Mordechai die de koning ooit zo’n grote 

dienst heeft bewezen?’ ‘Hang hem daaraan,’ zei de 

koning. 10Zo werd Haman aan de paal gehangen die 

hij had laten klaarzetten voor Mordechai. Toen 

bedaarde de woede van de koning. 

 

 81Diezelfde dag nog schonk koning Ahasveros de 

bezittingen van Haman, de vijand van de Joden, aan 

koningin Ester. En Mordechai kreeg vrij toegang tot 

de koning, want Ester had verteld in welke relatie 

hij tot haar stond. 2De koning deed de zegelring af 

die hij Haman had afgenomen en gaf die aan 

Mordechai. En Ester gaf Mordechai het beheer over 

Hamans bezittingen.

 
 

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

Zingen:    Psalm 1: 1 en 2 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 738 

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. Diaconie  2. Kerk 

Slotlied: Lied 755 

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 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com

