
Orde van dienst 
op de derde zondag van Epifanie  

27 januari anno Domini 2019 

waarin  

Astrid Krispijn-de Baan wordt bevestigd  
in het ambt van diaken 

Pim Jaspers wordt bevestigd in het ambt van ouderling 

Henny Visscher-Roersen als kerkmusicus  
in de bediening wordt gesteld 

Inge Feiken-Snoep begint aan een tweede termijn als diaken 

en Marijke Ouwerkerk-Guldemond  
het ambt van ouderling neerlegt 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 

Welkom 

Lied tijdens het aansteken van de kaars: 274: 1 en 3 

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering 
gemeente gaat staan  
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 67a - refrein allen; strofen cantorij 
Kyrië gebed om ontferming 

Gloria 872 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed  



Woord voor de kinderen 

Lezing uit de Geschriften Ester 2:19-3:15 (NBV 2004) 
2:19 Eens, toen er opnieuw jonge meisjes bij elkaar werden gebracht, deed Mordechai dienst in de 
Koningspoort. 20 Ester 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. 21 Toen 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. 22 Dit voornemen kwam Mordechai ter ore en hij bracht 
koningin Ester ervan op de hoogte, en Ester vertelde namens Mordechai alles aan de koning. 23 De 
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. 

3:1 Na verloop van tijd gaf koning Ahasveros een hoge positie aan Haman, de zoon van Hammedata, 
een nakomeling van Agag: hij plaatste hem boven alle rijksgroten aan zijn hof. 2 Alle hoge 
functionarissen van de koning die in de Koningspoort waren, vielen telkens voor Haman op de knieën 
en bogen zich voor hem neer, want zo had de koning het geboden. Alleen Mordechai knielde of boog 
nooit voor hem. 3 De functionarissen van de koning in de Koningspoort spraken Mordechai daarover 
aan: ‘Waarom overtreedt u steeds het gebod van de koning?’ 4 Dit vroegen ze hem elke dag weer, 
zonder dat hij zich iets van hun woorden aantrok. Toen lichtten ze Haman erover in, om te zien of 
Mordechai in zijn houding zou kunnen volharden; hij had hun namelijk verteld dat hij een Jood was. 5 
Toen Haman te weten kwam dat Mordechai niet voor hem knielde of boog, werd hij woedend, 6 en hij 
besloot Mordechai uit de weg te ruimen. Maar nadat men hem had verteld uit welk volk Mordechai 
stamde, was de dood van Mordechai alleen hem niet genoeg: vanaf dat moment zon Haman op 
middelen om alle Joden in Ahasveros’ rijk om te brengen, heel Mordechais volk. 
7 In de eerste maand van het twaalfde regeringsjaar van koning Ahasveros, de maand nisan, liet 
Haman in zijn persoonlijke aanwezigheid het poer werpen, dat wil zeggen het lot, over alle dagen en 
over alle maanden, een voor een, tot en met de twaalfde maand, de maand adar. 8 Daarna zei Haman 
tegen koning Ahasveros: ‘Er is een bepaald volk dat over alle provincies van uw rijk verspreid leeft en 
te midden van de andere volken zijn eigen leven leidt. Hun wetten verschillen van die van alle andere 
volken en aan de wetten van de koning houden ze zich niet. De koning is er niet bij gebaat hen maar 
rustig hun gang te laten gaan. 9 Als het de koning goeddunkt, laat er dan een bevel op schrift worden 
gesteld dat ze moeten worden uitgeroeid. Dan zal ik tienduizend talent zilver afdragen aan de 
ambtenaren die de koninklijke schatkist beheren.’ 10 De koning deed zijn zegelring af en gaf die aan 
Haman, de zoon van Hammedata, de nakomeling van Agag, de vijand van de Joden. 11‘Over uw 
zilver kunt u vrij beschikken,’ zei hij tegen Haman, ‘en ook over dat volk: doe ermee wat u het beste 
lijkt.’ 
12 Zo werden op de dertiende dag van de eerste maand de schrijvers van de koning ontboden. Er werd 
een bevel op schrift gesteld dat precies zo luidde als Haman het wilde en dat gericht was aan de 
satrapen die de koning vertegenwoordigden, aan de gouverneurs van alle provincies en aan de vorsten 
van alle volken. Voor elke provincie was er een bevel in haar eigen schrift en voor elk volk in zijn 
eigen taal. Het werd geschreven in naam van koning Ahasveros en met de zegelring van de koning 
verzegeld. 13 En er werden door boden in alle provincies van het koninkrijk brieven verspreid waarin 
stond dat op één bepaalde dag, en wel op de dertiende dag van de twaalfde maand, de maand adar, alle 
Joden moesten worden gedood en volledig uitgeroeid, jong en oud, vrouwen en kinderen inbegrepen, 
en dat hun bezittingen mochten worden buitgemaakt. 14 In elke provincie moesten afschriften van de 
brief worden verspreid; de inhoud ervan moest overal als wet worden uitgevaardigd en aan alle volken 
bekendgemaakt, zodat ze zich tegen de genoemde dag gereed konden houden. 15 Op bevel van de 
koning vertrokken de boden met spoed. Ook in de burcht van Susa werd de wet uitgevaardigd. En 
terwijl de koning en Haman rustig zaten te drinken, raakte de stad Susa in rep en roer. 

voorganger     Woord van de Eeuwige. 
allen  WIJ DANKEN GOD! 

Zingen  530 (lied van de maand) 

Verkondiging 
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Orgelspel  

GELOOFSBELIJDENIS  344                      staande gezongen 

BEVESTIGING AANTREDENDE AMBTSDRAGERS  
EN IN DE BEDIENING STELLEN VAN KERKMUSICUS 

Presentatie en inleiding 
Gebed 
Belofte en bevestiging 

Handoplegging 

Belofte van de gemeente  

Zingen    360: 1 cantorij - 2 allen - 3 cantorij - 4 allen 
 (gezongen op melodie lied 670) 

Woord voor de diaken die aan een tweede termijn begint 

Woord van dank voor de aftredende ambtsdrager

GEBEDEN EN GAVEN 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Mededelingen 

Inzamelingen         
eerste rondgang: Diaconie 
tweede rondgang: Protestantse Gemeente te Leiden 

Slotzang   657: 1 allen - 2 cantorij - 3 en 4 allen 
Zegen 
   Uitleidende muziek 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het jeugdwerk  
van de Protestantse Kerk Nederland (JOP).  
Na afloop van de dienst ben u van harte welkom in de foyer van de kerk. Er is koffie en thee en voor de 
kinderen limonade. 

Aan deze dienst werkten mee: 
Maarten Boonstra - orgel 
Marleen Kruijt-de Ruijter - ouderling van dienst 
José van het Veld - diaken van dienst 
René Venema - voorganger 
Cantorij Vredeskerk o.l.v. Maarten Boonstra 

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!
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