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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Anthoni van Noordt (c. 1619 - 1675) Psalm 6
uit: het Tabulatuurboeck van Psalmen en
Fantasyen, 1659
In dit Rembrandtjaar klinkt in de Thomaskerk geregeld Amsterdamse
muziek uit de Gouden Eeuw. Van Noordt was van 1664 tot 1673
organist van de Nieuwe Kerk te Amsterdam
Gemeente gaat staan

Aanvangslied: Psalm 67: 1
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 67: 2
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 67: 3
Gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming
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Gemeente zingt:
Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart

Gemeente zingt: Psalm 150a

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

Eerste Schriftlezing: Ester 8: 3 - 8 (Naardense Bijbel)
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Ester gaat door:
zij spreekt tot het aanschijn van de koning
en valt neer
voor het aanschijn van zijn voeten;
zij weent en smeekt hem om genade,om het kwaad van Haman de Agagiet
voorbij te laten gaan,
en wel zijn bedenksel
dat hij heeft bedacht tegen de Judeeërs.
De koning reikt Ester
de gouden scepter toe,en Ester staat op
en blijft voor het aanschijn
van de koning staan.
Zij zegt: als het de koning goeddunkt
en als ik genade heb gevonden
bij zijn aanschijn,
is het dan zuiver wat ik uitsprak
voor het aanschijn van de koning
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en ben ik in zijn ogen goed,
moge dan geschreven worden
dat de briefrollen
met het bedenksel van Haman,
zoon van Hamedata
de Agagiet, worden teruggetrokken:
hij heeft ze geschreven
om de Judeeërs uit te roeien
waar dan ook ze in ‘s konings gewesten zijn;
want hoe moet ik kunnen toezien
bij het kwaad dat mijn gemeenschap treft,en hoe moet ik kunnen toezien
bij de uitroeiing van hen
uit wie ik ben geboren?
Dan zegt koning Achasjverosj
tot koningin Ester
en tot de Judeeër Mordochai:
zie, Hamans huis heb ik aan Ester gegeven
en hemzelf hebben ze aan een paal gehangen
omdat hij zijn hand heeft uitgestrekt
tegen de Judeeërs;
gij dan, schrijft in naam van de koning
aan de Judeeërs
naar wat goed is in uw ogen,
en verzegelt dat met de ring van de koning,
want een geschrift
dat is geschreven in naam van de koning
en is verzegeld met de ring van de koning
kan niet worden teruggeroepen!

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

Tweede Schriftlezing: Ester 9: 1 - 22 (Naardense Bijbel)
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In de twaalfde maand,
dat is de maand Adar,
op de dertiende dag daarvan,
toen het woord van de koning en zijn wet
eraan toegekomen waren
om gedaan te worden,op de dag
dat de vijanden van de Judeeërs verwachtten
over hen te gaan heersen
maar het woord werd omgekeerd,
zodat diezelfde Judeeërs gingen heersen
over hun haters,
verzamelden de Judeeërs zich in hun steden
in alle gewesten van koning Achasjverosj
om de hand uit te strekken
naar wie hun onheil zochten;
niemand hield voor hun aanschijn stand,
want schrik voor hen was gevallen
over alle gemeenschappen.
Alle oversten van de gewesten,
satrapen, stadhouders
en wie het werk des konings deden
droegen de Judeeërs op handen,want schrik voor Mordochai
was over hen gevallen.
Want Mordochai was nu groot
in het huis des konings,
en het gehoorde over hem
ging door alle gewesten;
ja, de man Mordochai
werd gaandeweg groter.
De Judeeërs slaan op al hun vijanden in
met zwaardslagen, dood en verderf;
ze doen met hun haters naar hun believen.
In de burcht Sjoesjan
hebben de Judeeërs omgebracht en uitgeroeid
vijfhonderd man.
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Ook Parsjandata, Dalfon en Aspata,
Porata, Adalja en Aridata,
Parmasjta, Arisai, Aridai en Waizata,de tien zonen van Haman,
zoon van Hamedata,
de benauwer van de Judeeërs,
hebben zij omgebracht,maar naar de buit hebben ze hun hand
niet uitgestoken.
Nog op die dag
is het getal van wie in de burcht Sjoesjan
omgebracht zijn
gekomen voor het aanschijn van de koning.
De koning zegt tot koningin Ester:
in de burcht Sjoesjan
hebben de Judeeërs vijfhonderd man
omgebracht en ze uitgeroeid,
ook de tien zonen van Haman!,
en in de rest van ‘s konings gewesten,
wat zullen ze dáár hebben gedaan?,
wat is je wens?- het zal je worden gegeven,
en wat is nog je verzoek?het zal worden gedaan!
Ester zegt: als het de koning goeddunkt
worde het de Judeeërs in Sjoesjan
ook morgen gegund
te doen naar het voorschrift van heden:
dan hangen ze de tien zonen van Haman op
aan de paal!
De koning zegt dat zo moet worden gedaan;
er wordt in Sjoesjan een voorschrift gegeven,en ze hebben de tien zonen van Haman
opgehangen.
Dan verzamelen zich
de Judeeërs van Sjoesjan
ook op de veertiende dag
van de maand Adar
en brengen ze in Sjoesjan om:
driehonderd man;
maar naar de buit
hebben ze hun hand niet uitgestoken.
De rest van de Judeeërs,
namelijk die in ‘s konings gewesten
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hebben zich verzameld om in te staan
voor elkaars lijf-en-ziel
en rust te krijgen van hun vijanden;
zij hebben bij hun haters
er vijfenzeventigduizend omgebracht,maar naar de buit
hebben ze hun hand niet uitgestoken,op de dertiende van de maand Adar;
om te rusten
op de veertiende daarvan
en van hem te maken
een dag van feestdronk en vreugde.
De Judeeërs in Sjoesjan
hebben zich verzameld
op de dertiende daarvan
en op de veertiende daarvan,om te rusten
op de vijftiende daarvan
en van hem te maken
een dag van feestdronk en vreugde.
Zodoende
maken de Judeeërs op het platteland,
die zetelen in de plattelandsstadjes,
van dag veertien van de maand Adar
er een van feestdronk en vreugde
en een feestdag,waarop men van man naar makker
geschenken zendt.
Mordochai schrijft
deze besproken zaken op en zendt briefrollen
naar alle Judeeërs
in alle gewesten van koning Achasjverosj,
die dichtbij wonen maar ook die van veraf,
om voor hen te laten vaststaan
dat zij het worden die
de veertiende dag
van de maand Adar houden
en de vijftiende dag daarin,aldoor, jaar na jaar,
als de dagen
waarop de Judeeërs rust kregen
van hun vijanden
en de maand
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die voor hen veranderd is
van droefheid in vreugde,
van rouw in een feestdag,om van hen te maken
dagen van feestdronk en vreugde
en van man naar makker
geschenken te zenden
en gaven aan de armen.
Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 158a

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Straatpastoraat en
Missionair werk
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) “Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ” BWV 639 - a 2 Clav. e Pedale
uit: het Orgelbüchlein 1713 -16
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VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 438: 1, 3 en 4
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Sigfrid Karg - Elert (1877 - 1933) “Nun danket alle Gott”
uit: Choral - Improvisationen fur Orgel Opus 65 1906/08
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

3 mrt. : Ds. A. van Ligten
10 mrt. : Ds. E.J. de Wijer
17 mrt. : Ds. E.J. de Wijer

Boekentafel

24 mrt. : Ds. R.J. van Zwieten
COLLECTEOPBRENGSTEN 17 FEBRUARI 2019

Wijkondersteuning en Eredienst
Offerblok

€ 253,45
€ 34,00

Agenda
Wo. 27 feb. : Geen Meelezen
Zo.

3 mrt. : 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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