
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 12 september 2021

  Aanvang: 09.30 uur
   Voorganger: ds. H.J van Maanen 

Ouderling van dienst: Anny van Panhuis
Muziek: Gerwin van der Plaats 

            Kosters: René Weever en Richard Kragt

Zingen voor de dienst 
- ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ – LB 218: 1, 2, 4
- ‘Wees mijn verlangen’ – HH 321

Mededelingen

Aanvangslied 377: 1, 2 3 en 4
1. Zoals ik ben, kom ik nabij,

met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij 
o Lam van God, ik kom.

3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt 
o Lam van God, ik kom.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen Psalm 5: 1 en 6
1. Laat mij, mijn Koning, tot U spreken.

Vroeg in de morgen kom ik, Heer,
en leg mijn noden voor U neer.
Hoor naar mijn zuchten en mijn smeken:
ik wacht uw teken!

6. Maar die uw lieve naam belijden,
vinden een schuilplaats aan uw hart:
zij zullen vrij van zorg en smart
juichende zich in U verblijden
ten allen tijde.

Viering Heilig Avondmaal 

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid 
o Lam van God, ik kom.

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij 
o Lam van God, ik kom.



Gebed

Kindermoment

Schriftlezing: Esther 2: 1-18
21Na verloop van tijd, toen de woede van koning Ahasveros bedaard was, 
gingen zijn gedachten weer uit naar Wasti; hij overdacht wat ze had ge-
daan en wat er over haar besloten was. 2Daarom opperden zijn kamerdie-
naars: ‘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 He-
gai 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 ko-
ning 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 ko-
ninklijk 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; Morde-
chai 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 ge-
beuren. 12Een meisje was aan de beurt om de nacht met koning Ahasveros 
door te brengen wanneer na twaalf maanden haar schoonheidsbehande-
ling 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 vrouwenver-
blijf, 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 ontbo-
den.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 koninklij-
ke 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 pro-
vincies een rustdag af, en met een vrijgevigheid die men van een koning 
mag verwachten deelde hij geschenken uit.

Zingen HH 582a
Dit is de dag 2x
die de Heer ons geeft 2x 
Weest daarom blij 2x
en zingt verheugd 2x 
 
Verkondiging

Zingen Lied 904: 1 
Beveel gerust uw wegen, / Al wat u ‘t harte deert,
der trouwe hoed’ en zegen / van Hem, die ‘t al regeert.
Die wolken, lucht en winden /wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vindenwaarlangs uw voet kan gaan.

Onderwijzing

Gebed, afgesloten met ‘Onze Vader
 
Zingen HH 413  (2x) Tijdens het lied kunt u brood en wijn klaarzetten
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. 

Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij en zingt verheugd. 

Dit is de dag 2x
die de Heer ons geeft.



Vredegroet en nodiging

Delen van brood en wijn

Zingen na de tafel: Psalm 103: 1
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heeren,

laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid

Dankgebed

Collecte: 1e collecte Diaconie
      2e collecte Pastoraat & Eredienst
	 	 				3e	collecte	Aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	gebouwen

Slotlied Psalm 149: 1 en 5
1. Halleluja! laat opgetogen

een nieuw gezang den Heer verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

5. Nu zal, gelijk er staat geschreven,
Gods volk in volle vrede leven.
De boze vijand is verslagen.
Prijs ‘s Heeren welbehagen !
Na het duister der wereldnacht
blinkt de luister van Gods geslacht.
Hemel en aarde stemmen saam
en prijzen ‘s Heeren naam.

Zegen (3x amen)

De volgende Erediensten zijn op:
12-09 om 19.00 uur: Ds. G.H. Labooy, voortzetting Heilig Avondmaal
19-09 om 09.30 uur: Ds. A.H. van Veluw, startzondag winterwerk
19-09 om 19.00 uur: Ds. H.J. van Maanen, jongerendienst


