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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Praeludium und Fuga d moll - BWV 539
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 66: 1 en 2
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 66: 3
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 66: 7
Gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming
Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart

Gemeente zingt: Psalm 150a
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Schriftlezing: Ester 2: 1 - 14 (Naardense Bijbel)
1

2

3

4

Na deze besproken zaken,
toen de gramschap van koning Achasjverosj
was bedaard,
dacht hij weer aan Wasjti, wat zij had gedaan
en wat over haar besloten was.
Toen zeiden de jongens van de koning
die hem ten dienste stonden:
laten ze voor de koning
maagdelijke meisjes zoeken
die goed van aanzien zijn!laat de koning
in alle gewesten van zijn koninkrijk
aangestelden aanstellen
en laten die elk maagdelijk meisje
dat goed om aan te zien is
verzamelen in de burcht Sjoesjan
in het vrouwenhuis,
onder de hand van Hegee,
een hoveling van de koning,
bewaker van de vrouwen;
men geve hun
de nodige schoonheidsmiddelen,en het meisje
dat het beste zal zijn
in de ogen van de koning
zal dan koningin worden in plaats van Wasjti!
Dit woord is goed in de ogen van de koning
en zó doet hij.
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Er is een Judese man geweest
in de burcht van Sjoesjan,zijn naam?- Mordochai,
zoon van Jaïer zoon van Sjimi zoon van Kisj,
een Benjaminiet.
Hij is als balling weggevoerd uit Jeruzalem
samen met de ballingen die zijn weggevoerd
samen met Juda’s koning Jechonja,die Babels koning Nevoechadnetsar
als balling weggevoerd heeft.
Hij wordt voogd-en-vertrouwde
voor Hadasa,
dat is Ester,
de dochter van zijn lievelingsoom,
omdat zij geen vader en moeder meer heeft;
het meisje is schoon van gestalte
en goed om aan te zien,
en bij de dood van haar vader en moeder
heeft Mordochai haar
als zijn dochter aangenomen.
En het geschiedt
als het woord van de koning
en zijn voorschrift
te horen is
en vele meisjes in de burcht Sjoesjan
onder de hand van Hegai
worden verzameld,dat Ester zich in het huis van de koning
laat opnemen
onder de hand-en-hoede van Hegai,
de bewaker van de vrouwen.
Het meisje is goed in zijn ogen
en verwerft bij hem
een vriendelijk aanschijn;
hij is er razend snel mee om haar
haar schoonheidsmiddelen en maaltijden
te geven,
en haar ook uit het huis van de koning
de zeven meest geziene meisjes te geven;
hij verplaatst haar en haar meisjes
naar het beste deel
van het huis der vrouwen.
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Ester heeft niets gemeld
over haar gemeenschap
en haar geboortegrond,want Mordochai had haar geboden
om dat niet te melden.
Aldoor, dag aan dag
wandelt Mordochai heen en weer
langs de voorkant van de voorhof
van het vrouwenhuis,om weet te hebben van Esters vrede
en wat er met haar werd gedaan.
Voor meisje na meisje brak de beurt aan
om bij koning Achasjverosj te komen,
na verloop van twaalf maanden
waarin aan haar geschiedde
naar het voorschrift voor de vrouwen;
want zó werden de dagen van
hun schoonheidsbehandeling vervuld:
zes maanden met mirre-olie
en zes maanden met balsemkruiden
en met andere schoonheidsmiddelen
voor vrouwen;
daarmee behandeld
kwam het meisje dan bij de koning;
al wat ze maar zei werd haar gegeven
om met haar mee te komen
uit het vrouwenhuis
naar het huis van de koning;
in de avond kwam zij aan
en ’s ochtends keerde zij terug
naar een tweede vrouwenhuis,
onder hand-en-hoede van Sjaäsjgaz,
een hoveling van de koning,
bewaker van de bijvrouwen;
ze mocht niet meer bij de koning komen,
behalve als de koning behagen in haar had
en zij bij name werd geroepen.

Gemeente zingt: Lied bij Ester - tekst Willem Barnard Melodie: Gezang 556: “Alles wat over ons
geschreven is”
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1.

God, Gij zijt niet te rijmen met het lot!
Achter al wat geschiedt, blijft Gij verscholen.
Al wat geschiedt: Gij hebt het niet bevolen.
Leven is wat Gij wilt en niet de dood.

2.

Niemand kan mij vertellen hoe Gij heet.
En toch, uw Naam gebeurt en is geboren…
Ik vind U in de doolhof, niet tevoren,
maar achteraf. Daarom: wie weet, wie weet…

3.

Want ook de twijfel kan U heilig zijn
en schroom verhindert ons U uit te spreken.
Wij lezen uw verhaal: uw taal en teken
zal door de nacht heen ons geleide zijn.

Vervolg Schriftlezing: Ester 2: 15 - 23 (Naardense Bijbel)
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Toen voor Ester, dochter van Avichajil,
de lievelingsoom van Mordochai
die haar als dochter heeft aangenomen,
de beurt aanbrak
om bij de koning te komen,verzocht zij met geen woord om iets
behalve wat Hegai, hoveling van de koning
en bewaker der vrouwen, zei.
Ester wordt iemand die genade oogst
in de ogen van allen die haar zien.
Ester wordt meegenomen
naar koning Achasjverosj,
naar zijn koninkrijkshuis,
in de tiende maand, dat is de maand Tevet,in het zevende jaar van zijn koningschap.
De koning krijgt Ester
boven alle vrouwen lief,
en zij oogst meer dan al die maagden
genade en vriendschap
van zijn aanschijn;
hij zet haar een koninkrijkskroon op het hoofd
en maakt haar koningin in plaats van Wasjti.
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Dan richt de koning een grote feestdronk aan
voor al zijn vorsten en dienaren:
de feestdronk van Ester!een rustperiode heeft hij
aan de gewesten gegeven,
en een geschenk
dat past bij de hand van de koning.
Als er een tweede inzameling
van maagden is,is Mordochai gezeten
in de poort van de koning.
Maar Ester
vermeldt niet haar geboortegrond
en haar gemeenschap,
zoals Mordochai haar heeft geboden;
wat Mordochai gezegd had
heeft Ester gedaan,
zoals toen zij bij hem onder voogdij was.
In die dagen,
toen Mordochai gezeten was
in de koningspoort,zijn Bigtan en Teresj
-twee hovelingen van de koning,
bewakers van de drempelgramstorig geworden
en zochten zij de hand te slaan
aan koning Achasjverosj.
Dit woord wordt bekend aan Mordochai,
die het meldt aan koningin Ester,en namens Mordochai
zegt Ester het aan de koning.
Het woord wordt nagezocht
en waar bevonden,
en zij tweeën worden opgehangen
aan een boom;
voor het aanschijn van de koning
wordt dat geschreven
op de boekrol
van de verwoordingen der dagen.

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 1001

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en
Pastoraat onder ouderen
Orgelspel: Samuel Wesley (1766-1837) - Air
uit: Twelve Pieces (1815)
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 903: 1 en 3
Zegen, beantwoord met:

9

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) “In dir ist Freude” - BWV 615
uit: het Orgelbüchlein (1713-16)
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Inzameling producten voor de Sociale Kruidenier op 3 februari 2019

Dit jaar hebben wij als diaconaal doel de Sociale Kruidenier. Naast
dat we hier maandelijks extra voor collecteren houden wij in de
Thomaskerk op 3 februari een inzamelingsactie van non-food en lang
houdbare producten.
De Sociale Kruidenier is een supermarkt en ontmoetingsplek voor
Amsterdammers met een krappe beurs. Bij de Sociale Kruidenier
kunnen klanten van de Voedselbank Amster-dam non-food en lang
houdbare producten kopen tegen een kleine prijs, in aanvulling op
hun voedselpakket. Er is behoefte aan wasmiddel en afwasmiddel,
deodorant/douchegel/shampoo, maandverband, luiers maat 4/5/6
en babydoekjes en zonnebloem- of olijfolie.
Doet u ook mee?

Vanaf 2019 zullen er, met dank aan de Stichting Vrienden van de
Thomas, in de Thomaskerk geregeld solocantates van Bach in de
kerkdiensten uitgevoerd worden. Op zondag 10 februari wordt de
cantate ´Ich habe genug´ BWV 82 uitgevoerd. Deze
solocantate, geschreven voor Maria Lichtmis begin februari, is voor
een kleine bezetting: bassolo en instrumentaal ensemble. De
uitvoering wordt verzorgd door Bert van de Wetering (bas),
ensemble Gardino Musicale en Harmen Trimp (orgel).
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

3 feb. : Ds. E.J. de Wijer
10 feb. : Mw. A. Knol
17 feb. : Ds. E.J. de Wijer

Boekentafel

24 feb. : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN 20 JANUARI 2019

“Open Meals with Refugees” en Oecumene
De Sociale Kruidenier
Offerblok

€ 171,55
€ 210,80
€
8,00

Agenda
Wo. 30 jan. : Meelezen

14.00 uur

Bijbeltafel Ester
Zo.

20.00 uur

3 feb. : Kleine Thomas en Baby Thomas

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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