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Marijn de Jong
Henk van der Weerd/Aline Tegelaar
Annelies Visser
Ria Knol
Marleen Voortman

beamer:
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Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen
OM TE BEGINNEN
Welkom en mededelingen

ouderling van dienst Betsie Leidekker

Openingslied Psalm 84 : 1 + 2
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer…
2. Het heil dat uw altaar omgeeft…
Bemoediging en groet

naar Psalm 84

Openingslied Psalm 84 : 6
6. Want God onze Heer die ons mild…
Drempelgebed en kyrie
Glorialied ‘Nearer, my God, to Thee’
• Filmpje Roderic Crozier
• Geloofslied: ‘Nearer, my God, to Thee’
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!
E'en though it be a cross that raiseth me;
Still all my song shall be nearer, my God, to Thee,
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!
Though like the wanderer, the sun gone down,
Darkness be over me, my rest a stone;
Yet in my dreams I'd be nearer, my God, to Thee,
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!
There let the way appear steps unto heav'n;
All that Thou sendest me in mercy giv'n;
Angels to beckon me nearer, my God, to Thee,
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!
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DIENST van het WOORD
De Bijbel gaat open

ouderling van dienst Betsie Leidekker

Kinderen in het midden
• Gesprekje
• Kinderlied: “U bent die U bent’

(Opwekking voor kinderen 170)

Ester: wat vooraf ging…
Lied 713 : 1 + 2
1. Wij moeten Gode zingen…
2. Hij schenkt de levensadem…
We lezen Ester 9 : 1 – 19

lector Henk Keijzer

De dertiende dag van de twaalfde maand, de maand adar, brak aan, de dag
waarop het bevel en de wet van de koning zouden worden uitgevoerd, de dag
waarop de vijanden van de Joden hen in hun macht hoopten te krijgen. Maar
het omgekeerde gebeurde: het waren juist de Joden die hun belagers in hun
macht kregen.
Die dag sloten de Joden zich in alle steden aaneen, in alle provincies van
koning Ahasveros’ rijk, om hen die op hun ondergang uit waren om te
brengen. Niemand hield stand tegen de Joden, want angst voor hen had zich
van alle volken meester gemaakt.
De hoofden van alle provincies, de satrapen, de gouverneurs en de koninklijke
ambtenaren steunden de Joden uit angst voor Mordechai. Mordechai had
immers een hoge positie in het paleis en zijn faam verbreidde zich over alle
provincies; hij werd hoe langer hoe machtiger.
De Joden sloegen met het zwaard op al hun vijanden in en zaaiden dood en
verderf, ze deden met hun belagers wat ze wilden. In de burcht van Susa
doodden ze niet minder dan vijfhonderd man. Ook doodden ze Parsandata,
Dalfon en Aspata, Porata, Adalja en Aridata, Parmasta, Arisai en Aridai en
Waizata, de tien zonen van Haman, de zoon van Hammedata, de vijand van de
Joden. Maar hun bezittingen raakten ze met geen vinger aan.
Toen de koning die dag vernam hoeveel mensen er in de burcht van Susa
gedood waren, zei hij tegen koningin Ester: ‘Alleen al in de burcht van Susa
hebben de Joden vijfhonderd man gedood, ook de tien zonen van Haman.
Hoeveel tegenstanders zullen ze dan wel niet hebben gedood in de andere
provincies van het rijk! Wat wilt u verder nog vragen? Het zal u gegeven
worden. Wat is uw wens? Hij zal vervuld worden.’
Ester antwoordde: ‘Als het de koning goeddunkt, laat hij de Joden in Susa dan
toestemming geven om ook morgen te handelen volgens de wet die voor
vandaag geldt. En laat hij hun toestaan om de lijken van Hamans tien zonen
aan een paal te hangen.’ De koning gaf bevel dat het zo zou gebeuren. Er werd
in Susa een wet uitgevaardigd, en ook werden de tien zonen van Haman
opgehangen.
De Joden in Susa sloten zich dus ook op de veertiende dag van de maand adar
aaneen en ze doodden in Susa nog eens driehonderd man. Maar hun
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bezittingen raakten ze met geen vinger aan. Ook de andere Joden, elders in de
provincies van het koninkrijk, hadden zich aaneengesloten en hun leven
verdedigd.
Op de dertiende dag van de maand adar verzekerden zij zich van rust door
vijfenzeventigduizend van hun belagers te doden; hun bezittingen echter
raakten ze met geen vinger aan. Op de veertiende van die maand hadden ze
rust, en ze maakten van die dag een dag van feestmalen en feestvreugde.
(De Joden in Susa daarentegen, die zich op zowel de dertiende als de
veertiende van die maand aaneengesloten hadden, hadden rust op de
vijftiende en maakten van die dag een feestdag.) Zo komt het dat de Joden
van het platteland, die in niet-ommuurde steden wonen, de veertiende dag van
de maand adar vieren met feestvreugde en feestmalen en elkaar op die dag
lekkernijen sturen.
Lied 713 : 3 + 4
3. Al leeft uw volk verschoven…
4. De lier hangt aan de wilgen…
We lezen Ester 9 : 26 – 28

lector Henk Keijzer

Het is naar het woord poer dat deze dagen Poeriem worden genoemd. Daarom
– vanwege de inhoud van het schrijven van Mordechai, en vanwege alles wat
ze hadden meegemaakt en wat hun was overkomen – namen de Joden de
verplichting op zich om deze beide dagen nooit ongemerkt voorbij te laten
gaan, maar ze elk jaar te vieren op de voorgeschreven wijze en op de
vastgestelde tijd.
Ze wilden dit tot een vast gebruik maken voor zichzelf en voor hun
nakomelingen, en voor allen die zich bij hen zouden aansluiten. De herinnering
aan deze dagen moest levend gehouden worden: ze moesten worden gevierd
door elke generatie en door elke familie, in iedere provincie en in iedere stad.
Nooit mocht de viering van deze poeriemdagen bij de Joden in onbruik raken,
en ook bij hun nakomelingen mochten ze niet in vergetelheid raken.
Lied 713 : 5
5. Wij moeten Gode zingen…
Uitleg en verkondiging
Iona 18

(op de melodie van Lied 738)

1. Er is een lijn van vrouwen, van Eva af een lijn,
wier rol in de geschiedenis alleen Gods werk kan zijn.
Hoewel in alle eeuwen hun stem verzwegen is –
God gaf hun om hun zegen moed en betekenis.
2. Kom zing het lied van Sara, die lachend moeder werd,
en zing het lied van Tamar, die opkwam voor haar recht,
en zing het lied van Hanna, die droeg tot God haar klacht,
en zing dat eens Maria Gods woord ter wereld bracht.
3. Er is een lijn van vrouwen die tegen macht en wet
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hun volk het leven gaven; ze hebben het gered.
Hoewel, ondanks triomfen, geen ophef is getoond –
God heeft hun huis doen groeien, hun lieve list beloond.
4. Kom zing het lied van Sifra en Pua, die ’t bevel
om jongetjes te doden weerstonden bij de Nijl,
en zing het lied van Rachab, van vrijheid langs het koord,
en zing het lied dat Ester voorkwam een massamoord.
5. Er is een lijn van vrouwen – die hadden Jezus lief,
die boden Hem gastvrijheid, ze zagen hoe Hij stierf.
Terwijl hun nieuws verdacht was, als onzin afgedaan,
stond Jezus in hun midden, verrezen, opgestaan.
6. Dus zing het lied van Anna, die zag het Christuskind,
en zing het lied van Marta, die Jezus heeft gediend,
en zing van de Maria’s, die hebben goed gedaan
en op de hemelbruiloft aan Jezus’ tafel gaan.

DIENST van het ANTWOORD
Diaconale mededelingen

1e diaken Ineke Overstegen

- Bloemengroet:
- Doelen collectes:
o 1e collecte:
o 2e collecte:

Algemeen diaconaal werk
Kerk en Eredienst

- Diaconale voorbede:
De diaconie vraagt voorbede voor een ieder die als gevolg
van de Corona crisis zijn of haar baan is kwijtgeraakt
en daardoor grote problemen heeft
om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien.
Dankgebed en voorbeden
Onze Vader

[Herziene NBV-vertaling 2018]

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
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Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.
Inzameling van de gaven (via Givt)
- 1e collecte:
- 2e collecte:

Algemeen diaconaal werk
Kerk en Eredienst

Slotlied Lied 657 : 1 t/m 4
1. Zolang wij ademhalen…
2. Al is mijn stem gebroken…
3. Het donker kan verbleken…
4. Ons lied wordt steeds gedragen…
Uitzending en zegen
(gezongen)

Amen, amen, amen.
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