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Voorganger ds. P. van Veldhuizen
Ouderling van dienst dhr. J. Oskam
Organist dhr. A. van Muijen
Koster dhr. G. Ardon
Bloemengroet fam. Van de Duijn Schouten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (catechese en educatie), de tweede collecte is voor het
kerkrentmeesterlijk beheer. De opbrengst van de uitgangscollecte is voor het onderhoud van de kerk.
KINDERNEVENDIENST
Doe iets!

Ester 4

De oom van Ester, Mordechai, verschijnt voor de koningspoort. Hij is diep
in de rouw vanwege het lot dat zijn volk boven het hoofd hangt. Hij vraagt
Ester om hulp.

SPELLETJESMIDDAG
Na afloop van deze dienst is iedereen, jong en oud, van harte welkom in Het Anker. Behalve dat we hier samen,
zoals we gewend zijn, iets drinken, is er ook gelegenheid om samen spelletjes te spelen. De jongeren vinden
het leuk om op een informele, gezellige manier samen bezig zijn.
DEZE WEEK
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

13.30 uur Vergadering HVD
18.30 uur Jij-Kids
14.30 uur Protestantse viering in de Zeven Schakels , voorganger Gemma Verlijsdonk
13.30 uur Weeksluiting in de Westhoek, voorganger ds. Z. van Hijum
20.00 uur RefleXion

ZONDAGAVONDSAMENKOMST
Op zondag 10 februari is er weer de maandelijkse samenkomst om 19.00 uur in Het Anker. Het onderwerp in
dan Psalm 121, “Wie God bewaart, is wel bewaard”.
Allen hartelijk welkom. Jan Oskam
ORDE VAN DIENST
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Aanvangslied Ps. 91: 1/ Stil gebed/ Bemoediging en groet/
Zingen Ps. 91: 2/ De kinderen gaan naar de KND/ Gebed om Gods ontferming/ Zingen Ps. 91: 5/
Gebodslezing/ Zingen Ps. 91: 6/ Gebed om de Heilige Geest/ Schriftlezing Ester 2/ Zingen 973/ Prediking/
Orgelspel/ Zingen 538/ Dankgebed, voorbeden, gebedsstilte, Onze Vader/ De kinderen komen terug uit de
KND/ Inzameling van de gaven/ Zingen 415: 1 en 2/ Zegen Zingen 415: 3

Ester 2
1Na verloop van tijd, toen de woede van koning
Ahasveros bedaard was, gingen zijn gedachten weer
uit naar Wasti; hij overdacht wat ze had gedaan en
wat er over haar besloten was. 2Daarom opperden
zijn kamerdienaars: ‘Er zouden voor de koning mooie
jonge meisjes gezocht moeten worden, meisjes die
nog maagd zijn. 3De koning zou in alle provincies
van zijn rijk gevolmachtigden moeten aanstellen met
de opdracht op zoek te gaan naar de mooiste
meisjes en die bij elkaar te brengen in de burcht van
Susa, in het vrouwenverblijf. Daar zouden ze onder
toezicht van Hegai moeten worden gesteld, de
eunuch die de koning als haremwachter dient, en
een schoonheidsbehandeling moeten krijgen. 4En
het meisje dat de koning het meest bevalt, zou dan
koningin moeten worden in de plaats van Wasti.’ Dit
voorstel vond instemming bij de koning en hij voerde
het uit. 5Nu woonde er in de burcht van Susa een
zekere Mordechai, een Jood. Hij was een zoon van
Jaïr, de zoon van Simi, de zoon van Kis, uit de stam
Benjamin. 6Hij was een van de mensen die samen
met Jechonja, de koning van Juda, door koning
Nebukadnessar van Babylonië als ballingen uit
Jeruzalem waren weggevoerd.7Deze Mordechai was
de pleegvader van Hadassa, ook Ester genoemd, die
een nicht van hem was en geen vader of moeder
meer had. Na de dood van haar ouders had
Mordechai haar als dochter aangenomen. Het meisje
was lieftallig en mooi. 8Toen nu het besluit van de
koning in een verordening bekend was gemaakt en
er veel meisjes bij elkaar werden gebracht in de
burcht van Susa, waar ze onder toezicht van Hegai
kwamen te staan, werd ook Ester naar het koninklijk
paleis overgebracht en onder toezicht van deze
haremwachter gesteld. 9Het meisje stond hem aan
en won zijn genegenheid. Daarom liet hij haar zonder
uitstel de schoonheidsbehandeling en het
voorgeschreven voedsel geven en stelde hij zeven
voortreffelijke dienaressen uit het koninklijk paleis tot
haar beschikking. Bovendien bracht hij haar samen
met deze dienaressen over naar het mooiste
gedeelte van het vrouwenverblijf. 10Ester had niet
verteld uit welk volk of welke familie ze stamde;
Mordechai had haar namelijk op het hart gedrukt dit
niet bekend te maken. 11En iedere dag wandelde
Mordechai langs de voorhof van het vrouwenverblijf
om te weten te komen hoe het met Ester ging en wat
er met haar zou gebeuren. 12Een meisje was aan
de beurt om de nacht met koning Ahasveros door te
brengen wanneer na twaalf maanden haar
schoonheidsbehandeling overeenkomstig de

voorschriften voor de vrouwen voltooid was: zes
maanden werd ze behandeld met mirreolie, zes
maanden met balsem en andere
schoonheidsmiddelen.13En telkens als er een meisje
na deze voorbereiding naar de koning ging, werd haar
uit het vrouwenverblijf alles wat ze wenste
meegegeven naar het koninklijk paleis. 14’s Avonds
ging ze daar naar binnen, ’s morgens keerde ze terug;
ze kwam dan in een ander deel van het
vrouwenverblijf, dat onder toezicht stond van Saäsgaz,
de eunuch die de koning diende als bewaker van de
bijvrouwen. Ze ging niet opnieuw naar de koning, tenzij
hij haar begeerde en zij persoonlijk bij hem werd
ontboden. 15Toen het de beurt was van Ester – de
dochter van Abichaïl, die een oom was van haar
pleegvader Mordechai – verlangde zij niets anders mee
te nemen dan wat haar werd aangeraden door Hegai,
de eunuch die de koning als haremwachter diende. En
allen die Ester zagen, keken vol bewondering naar
haar. 16Zo werd Ester bij koning Ahasveros gebracht,
in het koninklijk paleis, in het zevende jaar van zijn
regering, in de tiende maand, de maand tebet. 17En de
koning voelde voor Ester meer liefde dan voor alle
andere vrouwen, meer dan alle andere meisjes verwierf
zij zijn bewondering en genegenheid. Daarom deed hij
haar de koninklijke hoofdband om en maakte haar
koningin in de plaats van Wasti. 18De koning richtte
een groot feestmaal aan voor al zijn rijksgroten en hoge
functionarissen, het Feestmaal van Ester. Ook
kondigde hij voor alle provincies een rustdag af, en met
een vrijgevigheid die men van een koning mag
verwachten deelde hij geschenken uit.
19Eens, toen er opnieuw jonge meisjes bij elkaar
werden gebracht, deed Mordechai dienst in de
Koningspoort. 20Ester had nog steeds niet verteld uit
welke familie of welk volk ze stamde, zoals Mordechai
haar op het hart had gedrukt; ze gehoorzaamde
Mordechai zoals voorheen, toen hij als pleegvader voor
haar zorgde. 21Toen Mordechai dus in de Koningspoort
zat, gebeurde het dat twee eunuchen die de koning als
lijfwacht dienden, Bigtan en Teres, uit verbittering een
plan beraamden om koning Ahasveros om het leven te
brengen. 22Dit voornemen kwam Mordechai ter ore en
hij bracht koningin Ester ervan op de hoogte, en Ester
vertelde namens Mordechai alles aan de koning. 23De
zaak werd onderzocht en de beschuldiging bleek
gegrond. De beide mannen werden aan een paal
gehangen. En in aanwezigheid van de koning werd dit
alles opgetekend in de kronieken.

