
Orde van dienst 
Zondag Septuagesima 
(zeventigste dag voor Pasen) 

17 februari Anno Domini 2019 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 

Welkom 

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we: Nr. 274: 1 en 3 
(gemeente gaat staan) 

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering 

ouderl. Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ouderl. die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

ouderl.  God boven alle machten, 
 God van alle tijden, 
 hemel en aarde zijn in uw hand. 
 Hoor dan in uw goedheid 
 naar het roepen van uw mensenkinderen, 
 en breek door in ons bestaan 
 met uw licht en met uw kracht. 
 Kom ons tegemoet, 
 overwin ons verzet 
 en draag ons 
 wanneer hardnekkigheid 
 of traagheid ons verlamt. 
allen AMEN 

Psalm van de Zondag: Psalm 97: 1, 4 en 5 
(waarna de gemeente gaat zitten) 

Kyrië Gebed om ontferming 

Gloria: Nr. 303 (Lied van de maand) 

DE SCHRIFT GEOPEND 



Groet 

Gebed van de Zondag 

Woord voor de kinderen            (waarna de kinderen naar de nevendienst gaan) 

Lezing uit Esther: Hoofdstuk 5 – 10 in een notendop 
Hoofdstuk5: 
Esther doet een uiterste poging om haar volk van de ondergang te redden. Zij 
maakt zich op om naar de koning te gaan en nodigt hem uit voor een feestmaal. 
Haman mag ook komen, zo trots als een pauw. Tijdens deze maaltijd vraagt de 
koning naar haar wensen. Al was het de helft van zijn koninkrijk, hij zou het haar 
geven. Na veel twijfel en getreuzel nodigt Esther de koning en Haman opnieuw uit 
voor een feestmaal, de volgende dag. Dan zal ze haar wens kenbaar maken.  
Hoofdstuk 6: 
Haman gaat welgemoed naar huis maar zijn stemming wordt verpest wanneer hij 
de trotse Mordechaj weer ziet. Thuisgekomen besluit hij in overleg met familie en 
vrienden een galg op te richten voor de Jood. 
De koning kan na de maaltijd van Esther die nacht de slaap niet vatten en laat zich 
voorlezen uit de kronieken van zijn rijk. Hij luistert naar het verhaal over 
Mordechaj die een samenzwering tegen de koning heeft verijdeld (hfdst. 2:19-23) 
en daarvoor niet beloond werd. In de ochtend vraagt de koning aan Haman hoe 
iemand geëerd moet worden die aan de koning een grote dienst heeft bewezen. 
Haman denkt dat de koning hem op het oog heeft en doet een voorstel. Maar even 
later trekt een grote stoet door de stad met alle aandacht voor Mordechaj, gehuld 
in een prachtig gewaad en zittend te paard, voorafgegaan door Haman die het volk 
wijst op de grote daden van Mordechaj. 
Hoofdstuk 7: 
Even later wordt tijdens het door Esther aangerichte feestmaal Haman ontmaskerd 
als de grote boosdoener. De koning is zo onthutst en verbolgen dat hij zich van 
Haman ontdoet. 
Hoofdstuk 8: 
Mordechaj wordt de opvolger van Haman en hij stelt namens de koning een wet 
van meden en perzen op, die de Joden machtigt op de dag van de geplande aanslag 
zich met wapens te verdedigen tegen al wie hen met wapens wil vernietigen. 
Hoofdstuk 9 en 10: 
Uiteindelijk doden de Joden ieder die hun leven bedreigt en vieren ze hun grote 
overwinning tijdens het Poerimfeest. 

Zingen: Psalm 79: 2 en 3 
Lezing uit de Boekrol: Esther: 7:1 – 8:2  



1 Zo komt de koning met Haman aan  
om met koningin Esther de feestdronk te hebben. 
2 Ook op deze tweede dag zegt de koning  
bij het drinken van de wijn tot Esther:  
Wat ook je wens is, koningin Esther,  
het zal je worden gegeven,  
en wat ook je verzoek,  
tot de helft van het koninkrijk:  
het zal worden gedaan! 
3 Koningin Esther zegt ten antwoord:  
Als ik genade heb gevonden in uw ogen,  
o koning, en als het de koning goeddunkt,-  
dan worde mij op mijn wens  
mijn lijf-en-ziel gegeven  
en op mijn verzoek mijn volk. 
5 Want wij zijn verkocht, ikzelf en mijn volk,  
om ons te verdelgen, te vermoorden en uit te roeien.  
Waren we als dienstknechten en slavinnen verkocht, 
dan had ik gezwegen,  
want dat is geen nood die groot genoeg is  
om de koning mee lastig te vallen! 
6 Dan zegt koning Achasjverosj,  
hij zegt tot koningin Esther:  
Wie is dat wel, en waar is hij 
wiens hart er vol van is om zoiets te doen? 
Esther zegt:  
Deze man, verdrukker en vijand,  
Haman, het kwaad!  
Haman is helemaal overvallen  
voor het aangezicht van de koning  
en de koningin. 
7 De koning is in zijn gramschap opgestaan,  
weg van het drinken van de wijn  
de paleistuinen in.  
Ondertussen blijft Haman staan  
om koningin Esther om gratie te verzoeken  
voor lijf-en-ziel,  
want hij heeft wel ingezien  
dat het kwaad over hem totaal geworden is  
dat hij van de koning kan verwachten. 
8 Als de koning uit de paleistuinen terugkeert naar het huis  
waar de wijn gedronken wordt en Haman juist neervalt  
op het bed waarop Esther ligt,  
zegt de koning:  
Ook nog geweld gebruiken tegen de koningin bij mij hier in huis?  



voorganger Woord van de eeuwige 
allen  WIJ DANKEN GOD! 

Zingen: Ps. 30: 1, 4 en 5 

Uitleg en verkondiging 

Zingen: Nr. 650 
De kinderen komen terug uit de nevendienst 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Mededelingen 

Inzameling 
Eerste rondgang: Kerk in Actie 
Tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden  

Slotzang: Nr. 826 

Zegen 

Allen: Amen, amen, amen. 

Uitleidend orgelspel 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de huur en het onderhoud van kerkelijke 
gebouwen. 

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom in de foyer van de kerk. Er is 
koffie en thee. Voor de kinderen is er limonade. 

  Aan deze dienst werkten mee: 
  Henny Visscher-Roersen - orgel 
  Bas van Velzen - ouderling van dienst 
  Frank Rooze - voorganger 
  José van het Veld - diaken van dienst 

Licentie Liedboek: L22273 

Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de 
dienst, met de volgende taken: de autodienst, de ontvangst in de kerkzaal, de 
liturgische bloemschikking, de bloemengroet, het vermenigvuldigen van de orde 



van dienst, het verzorgen van het geluid en de uitzending via internet, en het 
schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk ook de activiteiten voor 
de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en de 
jeugdkapel! 

Diensten in de komende weken 
Zondag 24 februari, Sexuagesima (‘60e vóór Pasen’); doopdienst. De doop zal 
worden bediend aan Aiden Peter Stevenson, zoon van Adrie Seldenrijk en Sean 
Stevenson; voorganger: René Venema, predikant De Verbinding 
Zondag 3 maart, Quinquagesima (‘50e vóór Pasen’); 
  voorganger: Jeroen Bellwinkel, emeritus predikant; 
  inzameling Voedselbank 

Uitzending op internet 
De diensten in de Vredeskerk zijn rechtstreeks of achteraf te beluisteren en te 
bekijken op internet. Kijkt u op: www.deverbindingleiden.nl 

Geluidsopnamen zijn vrij toegankelijk. Om de video-weergave te bekijken, is 
(gratis) registratie nodig; u accepteert dan de algemene voorwaarden i.v.m. 
privacy. 

Bent u geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar:  
beeldengeluiddeverbinding@gmail.com 
U krijgt dan de inloggegevens. 

Agenda 
* Dinsdag 19 februari,  vrouwenmiddag en inloop kinderen, De Wijkplaats, 

13.30 uur 
* Dinsdag 19 februari, vergadering muzikaal-liturgisch overleg, Vredeskerk, 

20.00 uur 
* Woensdag 20 februari, redactie kerkblad (pagina’s De Verbinding), 

Vredeskerk, 16.00 uur 
* Woensdag 20 februari, eetgroep Samen aan Tafel, Vredeskerk, 18.30 uur 
* Donderdag 21 februari, fietsenwerkplaats,  
     De Wijkplaats, 19.00 uur  

Uitnodiging themabijeenkomst 5 maart: diaconaat 

Sinds begin 2018 organiseren groepjes gemeenteleden op uitnodiging van de 
kerkenraad themabijeenkomsten waarop de kerkenraad en gemeenteleden samen 
stilstaan bij een deel van het gemeenteleven en de plannen die er in het 

http://www.vredeskerk-leiden.nl
mailto:beeldengeluiddeverbinding@gmail.com


beleidsplan staan op het betreffende terrein. We hebben al inspirerende avonden 
gehad over samenwerking (in de kerk en in de stad), over communicatie en over 
kerkmuziek.  
Op dinsdagavond 5 maart zal het gaan over het diaconaat van De Verbinding. 
Het voortouw wordt deze keer genomen door de diaconie. We willen u op een 
ludieke, interactieve manier door ons gedeelte van het beleidsplan meenemen en u 
laten zien dat het beleidsplan niet van de kerkenraad is, maar van u.  
De avond begint om 20.00 uur in de foyer van de Vredeskerk en na de inleiding 
verhuizen we naar de kuipzaal. Graag laten we aan u zien wat we doen, maar 
vooral horen we graag wat er bij u leeft op het diaconale vlak.  
Wij, de diakenen, hopen u te mogen ontvangen op 5 maart! U bent welkom vanaf 
19.45 uur in de foyer van de Vredeskerk. 
Inge Feiken, Thijs van Varick, Emmy Bergsma,  
Astrid Krispijn, Henk Vis en José van het Veld. 


