Zondag 29 augustus 2017 De Hoeksteen
Welkom
Lied 280: 1,4
Stil gebed, votum groet en drempelgebed
Lied 280: 5 en 7
Lied 216: 1,2 en 3
Gebed
Lied 27: 1.3 en 7
Schriftlezingen Ester
Voorganger: 4: 15,16.
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.’

Lector:
51Toen de derde dag aangebroken was, hulde Ester zich in een koninklijk gewaad en ging
naar de binnenhof van het koninklijk paleis. Daar bleef ze staan, tegenover de troonzaal. In de
zaal zat de koning op zijn koninklijke troon, tegenover de ingang. 2Zodra hij koningin Ester in
de hof zag staan, voelde hij zo veel genegenheid voor haar dat hij haar de gouden scepter
toestak die hij in zijn hand hield. Ester ging naar voren en raakte het uiteinde van de scepter
aan. 3Toen vroeg de koning haar: ‘Wat is er, koningin Ester? Wat is uw wens? Al was het de
helft van mijn rijk, het zal u gegeven worden.’ 4En Ester antwoordde: ‘Als het de koning
goeddunkt, laat hij dan vandaag nog samen met Haman bij mij komen en deelnemen aan de
feestelijke maaltijd die ik voor hem heb bereid.’ 5Daarop gaf de koning bevel om Haman zo
snel mogelijk te halen. ‘We zullen doen,’ zei hij, ‘wat Ester verzoekt.’
Samenvatting voorganger
Lector: 6: 6 - 11
6

Toen Haman binnengekomen was, vroeg de koning hem: ‘Wat moet er gedaan worden als de
koning iemand eer wil bewijzen?’ Haman dacht bij zichzelf: Aan wie zou de koning meer eer
willen bewijzen dan aan mij? 7En hij antwoordde de koning: ‘Als de koning iemand eer wil
bewijzen ... 8Er zou een koninklijk gewaad moeten worden gehaald dat de koning zelf heeft
gedragen en een paard waarop de koning zelf heeft gereden en dat een koninklijke kroon op
het hoofd heeft. 9Dat gewaad en dat paard moeten worden toevertrouwd aan een van de
rijksgroten van de koning, aan iemand die tot de adel behoort. En die moet dan degene aan
wie de koning eer wil bewijzen het gewaad omhangen, hem op het paard over het stadsplein
laten rijden en, voor hem uit gaand, roepen: “Dit valt eenieder ten deel aan wie de koning eer

wil bewijzen!”’ 10Daarop zei de koning tegen Haman: ‘Haal snel het gewaad en het paard
waarover u hebt gesproken en handel op de voorgestelde manier met de Jood Mordechai, die
dienstdoet in de Koningspoort. Laat niets van wat u hebt voorgesteld achterwege.’ 11Haman
haalde het gewaad en het paard, hing Mordechai het gewaad om en liet hem over het
stadsplein rijden. En terwijl hij voor hem uit ging, riep hij: ‘Dit valt eenieder ten deel aan wie
de koning eer wil bewijzen!’
Samenvatting voorganger
Lector: 8: 1 - 8
81Diezelfde dag nog schonk koning Ahasveros de bezittingen van Haman, de vijand van de
Joden, aan koningin Ester. En Mordechai kreeg vrij toegang tot de koning, want Ester had
verteld in welke relatie hij tot haar stond. 2De koning deed de zegelring af die hij Haman had
afgenomen en gaf die aan Mordechai. En Ester gaf Mordechai het beheer over Hamans
bezittingen.
Opnieuw wendde Ester zich tot de koning. Huilend viel ze aan zijn voeten en smeekte hem
het verderfelijke plan te verijdelen dat Haman, de nakomeling van Agag, tegen de Joden had
beraamd. 4De koning stak Ester de gouden scepter toe, waarna ze opstond, voor de koning
ging staan 5en zei: ‘Als het de koning goeddunkt en hij mij goedgezind is, als het de koning
juist lijkt en hij op mij gesteld is, laat er dan een schrijven uitgaan dat de brieven herroept die
geschreven zijn door Haman, de zoon van Hammedata, de nakomeling van Agag, waarin zijn
plan staat om in alle provincies van het rijk de Joden uit te roeien. 6Want hoe zou ik het onheil
dat mijn volk treft kunnen aanzien? Hoe zou ik het uitroeien van mijn familie kunnen
aanzien?’ 7Koning Ahasveros zei tegen koningin Ester en tegen de Jood Mordechai: ‘Hamans
bezittingen heb ik al aan Ester gegeven en hijzelf is aan de paal gehangen omdat hij de Joden
om het leven wilde brengen. 8Stel nu zelf, in naam van de koning, een verordening op schrift
die volgens u in het belang van de Joden is, en verzegel die met de koninklijke zegelring.
Want wat geschreven is in naam van de koning en verzegeld met de zegelring van de koning
kan niet worden herroepen.’
Samenvatting voorganger
Lector 8: 15 -16
15

Mordechai verliet de koning in een koninklijk gewaad van fijn linnen, blauwpurper en wit
van kleur, en hij droeg een grote gouden kroon en een roodpurperen mantel van byssus. De
stad Susa juichte en was opgetogen. 16Voor de Joden brak er een tijd aan van licht en vreugde,
blijdschap en eer. 17In alle provincies en in alle steden heerste onder de Joden vreugde en
blijdschap zodra het bevel en de wet van de koning er bekend werden; er werden maaltijden
aangericht en er werd feest gevierd. En uit alle volken van het land sloten zich velen bij de
Joden aan, want angst voor de Joden had zich van hen meester gemaakt.

Lied 738: 1 en 2
Uitleg en verkondiging

Lied 1001: 1,2 en 3
Inzameling gaven
Gebeden
Slotlied 428: Nederlandse tekst.
Zending en zegen

