
Orde van dienst 
op de vierde zondag van Epifanie  

3 februari anno Domini 2019 

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 93: 1, 3 en 4 

waarna de gemeente gaat zitten 

Kyrië gebed om ontferming 

Gloria 303 (lied van de maand) 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed  



Woord voor de kinderen 
           waarna de kinderen naar de nevendienst gaan 

Lezing uit de Geschriften Ester 4 (NBV 2004) 
1 Toen Mordechai vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren, hulde zich in een 
rouwkleed en wierp stof over zijn hoofd. Zo ging hij de stad door, terwijl hij luid en bitter 
klaagde. 2 Voor de Koningspoort bleef hij staan, want het was niet toegestaan deze in 
rouwkleding binnen te gaan. 3 In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw zodra het 
bevel en de wet van de koning er bekend werden: ze vastten, huilden en weeklaagden, en 
velen hulden zich in een rouwkleed en legden zich neer in het stof. 
4 Esters dienaressen en de eunuchen die haar dienden, brachten Ester op de hoogte. De 
koningin was hevig geschokt en liet Mordechai kleren brengen, opdat hij die zou dragen in 
plaats van zijn rouwkleed. Maar hij wilde ze niet aannemen. 
5 Toen ontbood Ester Hatach, een van de eunuchen die de koning haar als persoonlijke 
dienaar had gegeven. Ze droeg hem op uit te zoeken wat de reden was van Mordechais 
gedrag. 6 Dus ging Hatach naar Mordechai, die op het stadsplein voor de Koningspoort stond. 
7 Mordechai vertelde hem alles wat hem was overkomen. Ook wist hij hem precies mee te 
delen hoeveel zilver Haman beloofd had te zullen afdragen aan de koninklijke schatkist als hij 
de Joden mocht uitroeien. 8 Bovendien gaf hij hem een afschrift van de wet die in Susa was 
uitgevaardigd, waarin stond dat ze moesten worden omgebracht. Dat moest Hatach aan Ester 
laten zien om haar op de hoogte te brengen. ‘En,’ zei hij, ‘verzoek haar met klem naar de 
koning te gaan. Ze moet hem om genade smeken en bij hem voor haar volk pleiten.’ 9 Hatach 
ging naar Ester terug en bracht haar Mordechais woorden over. 10 Ester droeg Hatach op om 
Mordechai het volgende te antwoorden: 11 ‘Alle dienaren van de koning en de inwoners van 
alle provincies van het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt voor iedere man of vrouw 
die zonder ontboden te zijn naar de koning gaat en in de binnenhof komt: die persoon wordt 
ter dood gebracht. Alleen degene wie de koning zijn gouden scepter toesteekt, brengt het er 
levend af. Wat mijzelf betreft, ik ben nu al in geen dertig dagen bij de koning ontboden.’ 12 
Esters woorden werden aan Mordechai overgebracht. 13 Toen liet Mordechai het volgende 
antwoord aan Ester geven: ‘Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis 
woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. 14 Als jij nu je mond niet opendoet, nu het 
moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij 
en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op 
een tijd als deze.’ 15 Toen liet Ester het volgende antwoord aan Mordechai geven: 16 ‘Roep 
alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij: eet niet en drink niet, overdag niet en 
’s nachts niet, drie dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen. En na 
die voorbereiding zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen, goed, 
dan zal ik omkomen.’ 17 Mordechai ging weg en deed wat Ester hem had opgedragen. 

voorganger     Woord van de Eeuwige. 
allen  WIJ DANKEN GOD! 

Antwoordgezang  Gezang 45 (Liedboek 1973): 1, 3, 4 en 5 

Lezing uit de Evangeliën Matteüs 6:16-18 (NBV 2004) 
16 Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen 
dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon 
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al ontvangen. 17 Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, 18 
zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En 
jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 

Acclamatie 

Verkondiging 

Zingen 902: 1, 4 en 5 
de kinderen komen terug uit de nevendienst 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Mededelingen 

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

Slotzang 984: 1, 4 en 5 

Zegen 
   
Uitleidende muziek 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de huur en het onderhoud van kerkelijke gebouwen.  
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 
Jeroen Baan - ouderling van dienst 
René Venema - voorganger 
Inge Feiken - diaken van dienst 

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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