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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621) Variaties over “Alleyn Gott in der Höh sei Ehr”
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 8a: 1, 2 en 3
Bemoediging
V:
G:
V:
G:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet
V:
G:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Amen.

Vervolg: Psalm 8a: 4 en 5
V:

G:

Hoor Israël
De HEER is onze God
De HEER is één en enig
Gij zult de HEER uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
Amen

Vervolg: Psalm 8a: 6
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming
Gemeente zingt:
3

Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart

Gemeente zingt: Gezang 942

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Ester 2: 1-10
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Na deze gebeurtenissen
toen de woede van koning Ahasveros was gezakt,
gedacht hij Wasti
wat zij gedaan had
en wat over haar besloten was.
De jongens van de koning, die hem dienden, zeiden:
Laten we voor de koning maagdelijke meisjes zoeken,
goed om te zien.
Laat de koning in alle gewesten van zijn koninkrijk
ambtenaren aanstellen
en laten zij verzamelen alle maagdelijke meisjes
die goed zijn om te zien
in de burcht Susan, in het vrouwenhuis
onder de hand van Hegai,
de hoveling van de koning,
de bewaker van de vrouwen
om schoonheidsmassages te geven.
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Het meisje dat goed zal zijn in de ogen van de koning
zal koningin worden in plaats van Wasti.
Het woord was goed in de ogen van de koning
zo deed hij.
Er was een joodse man in de burcht Susan.
En zijn naam was Mordechai
zoon van Jaïr
zoon van Simi
zoon van Kis
een Benjaminitische man.
Hij was weggevoerd uit Jeruzalem
met de weggevoerden
die weggevoerd waren met Jechonja, de koning van Juda
die Nebukadnessar, de koning van Babel
had laten wegvoeren.
En het geschiedde
hij werd voogd-en-vertrouweling van Hadassa, dat is Ester,
de dochter van zijn oom
want zij had geen vader en moeder meer.
Het meisje was schoon van gestalte
en goed om te zien.
Bij de dood van haar vader en moeder
had Mordechai haar als dochter aangenomen.
En het geschiedde
toen het woord van de koning werd gehoord
en zijn wet
en vele meisjes in de burcht Susan werden verzameld
onder de hand van Hegai,
dat ook Ester werd opgenomen in het huis van de koning,
onder de hand van Hegai,
de bewaker van de vrouwen.
Goed was het meisje in zijn ogen
zij vond gunst voor zijn aangezicht.
En hij haastte zich haar de schoonheidsmassages
en haar eten te geven
en haar ook uit het huis van de koning
de zeven meest geziene meisjes te geven.
Hij bracht haar met haar meisjes over
naar het beste deel van het vrouwenhuis.
Ester had haar volk en haar afkomst niet bekend gemaakt
want Mordechai had haar geboden
dat zij het niet bekend zou maken.
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Gemeente zingt: Lied bij Ester tekst Henk Abma melodie Gezang 362
“Hij die gesproken heeft een woord dat gaat”
1

Toen Ahasveros nuchter was en dacht
aan Wasti, zag hij ’t dwaze onder ogen.
Zijn zwakke plek gaat schuil in domme kracht:
de wet is zijn brevet van onvermogen.
Want wie zich staande houdt met man en macht,
maakt mensen levenloos en onbewogen.
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Gezond verstand maakt sterke mannen bang:
zij zoeken haastig heil bij brood en spelen.
De schone schijn dient slechts het staatsbelang
van weinigen die heersen over velen.
Maar Isrels God gaat zijn verborgen gang,
want Hij leeft op in wat wij samen delen.

Vervolg Schriftlezing Ester 2: 11-23
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En aldoor, dag aan dag
wandelde Mordechai langs de voorkant (aangezicht) van het
vrouwenhuis
om te weten hoe het met Ester was
en wat er met haar gedaan zou worden.
Meisje voor meisje kwamen ze aan de beurt
om bij de koning Ahasveros te komen.
Want zo werden vervuld de dagen van haar massages:
zes maanden met mirre-olie
en zes maanden met balsem
en met massages voor vrouwen.
Hiermee kwam het meisje tot de koning:
alles wat ze zei werd haar gegeven
om mee te nemen uit het vrouwenhuis
naar het huis van de koning.
’s Avonds kwam zij
en ’s morgens keerde zij terug
naar het tweede vrouwenhuis
onder de hand van Saäsgaz,
de hoveling van de koning
de bewaker van de bijvrouwen.
Zij kwam niet nog eens bij de koning
tenzij de koning haar begeerde
en zij bij name werd geroepen.
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Toen voor Ester,
de dochter van Abichaïl, de oom van Mordechai,
die haar als dochter had aangenomen,
de beurt was om bij de koning te komen
verlangde zij niet anders dan wat Hegai,
de hoveling van de koning,
de bewaker van de vrouwen, zei.
Ester werd iemand die genegenheid (gein) oogst
in de ogen van allen die haar zagen.
Zo werd Ester (mee)genomen naar koning Ahasveros
naar zijn koninklijk huis
in de tiende maand
- dat is de maand Tebed in het zevende jaar van zijn koningschap.
De koning kreeg Ester lief
boven alle vrouwen.
Zij oogstte genegenheid (gein) en gunst voor zijn aangezicht,
boven alle maagden.
Hij zette de koninklijke diadeem op haar hoofd
en maakte haar koningin
in plaats van Wasti.
De koning richtte een groot feestmaal aan
voor al zijn vorsten en dienaren:
het feestmaal van Ester.
Hij vaardigde amnestie (vrije dag) uit voor de gewesten
en gaf geschenken zoals bij een koning past.
Toen voor de tweede keer de maagden werden verzameld,
zat Mordechai in de poort van de koning.
Ester had haar volk en haar afkomst niet bekendgemaakt,
zoals Mordechai had geboden.
Wat Mordechai had gezegd,
bleef Ester doen
zoals het was toen zij nog bij hem onder voogdij was.
In die dagen
toen Mordechai in de poort van de koning zat,
werden Bigtan en Teres,
twee hovelingen van de koning, bewakers van de drempel,
verbolgen.
Zij zochten de hand te slaan aan koning Ahasveros.
Mordechai kwam dit woord te weten
en maakte het bekend aan Ester, de koningin.
Ester zei het tegen de koning
in naam van Mordechai.
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Het woord werd nagezocht en (juist) bevonden.
Die twee werden opgehangen aan een boom.
Het werd geschreven in het boek van de gebeurtenissen
(woorden) der dagen
voor het aangezicht van de koning.

Gemeente zingt: Gezang 339a

Vervolg Lied Ester
3

Gods naam woont midden in ons zonder grond.
De hemel is verdieping van de aarde.
Ook Esters schoonheid aardt in het verbond,
geen man of vrouw die haar bestaan verklaarde.
Toen zij zich in het hol der leeuw bevond,
was er de God die Danië; bewaarde.
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Hij schrijft in ballingschap geschiedenis
onder de schuilnaam van wie durven hopen.
Zelfs nog als Haman opdoemt uit het niets
om als fascist de zwakken op te knopen.
Hij vloekt de Naam die eeuwig zeker is,
almachtig God, zal hij de dood ontlopen?

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 1001
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor
Wijkondersteuning / Kerk en buurt en Kerk en Israël
Orgelspel: Hendrik Andriessen (1892-1981) - Intermezzi
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 362
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fuga in C gr.t. BWV 545
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

8 okt. : Ds. E.J. de Wijer

Doopdienst

15 okt. : Ds. E.J. de Wijer

Boekentafel

22 okt. : Ds. J. van Rijn
29 okt. : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 17 SEPTEMBER 2017

Week tegen eenzaamheid en Vredeswerk
Offerblok

€
€

332,36
1,50

Agenda
Di. 3 okt.:

Thomas Open Lunchconcert
Kooi & Verweij
Sterre Kooi, mezzosopraan
Florian Verweij, piano

12.30 uur

Wo. 4 okt.:

Meelezen

14.00 uur

Thomas Thee

15.00 uur

ThomasBoek
Besproken zal worden het boek:
"In Het Buitengebied" van Adriaan van Dis

20.00 uur

Do. 5 okt.:

De Stiltekapel biedt midden in de week een moment van rust en
bezinning. De kapel is elke woensdag geopend van 12.30 tot 13.30
uur (bereikbaar via de hof achter de kerk).
Giften voor de Diaconie op rek.nr. NL39 INGB 0004 9570 85
t.n.v. Wijkraad voor diakenen, Thomaskerk.
Giften voor de Kerkvoogdij op rek.nr. NL28 INGB 0000 5372 84
t.n.v. de penningmeester van de Thomaskerkgemeente.
Thomaskerk.
Gastenboek: voor nader contact en kennismaking met predikant
of ouderling kunt u uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer vermelden in het gastenboek in de hal. Wij nemen dan
z.s.m. contact met u op.
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