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Oosterwolde, Dopskerk 
Zondag 5 augustus 1973 n.m. | Voorbereiding Heilig Avondmaal 
Schriftlezing, Esther 4 | SV | OB 
 
Orde van dienst: 
 
Votum:  

Onze hulp is 
in de Naam des Heeren 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
De werken van Zijn handen 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u 
en Vrede van God de Vader 
en van Christus Jezus de Here 
Door de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 16: 2 

2 Maar 't heilig volk, dat op deez' aarde leeft, 
Dat heerlijk volk, mijn lust, ontvangt al 't voordeel. 
De snode schaar, die rijke giften geeft, 
Aan andre goon, verzwaart de smart in 't oordeel. 
'k Zal op 't altaar hun offerbloed niet plengen, 
Noch ooit hun naam op mijne lippen brengen. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 21: 8 

8 Uw sterke hand zal onverwacht 
Al Uwe haters vinden. 
Uw wraak zal hen verslinden. 
Uw rechterhand zal eens met kracht, 
Vernielen en verslaan 
Hen, die Uw rijk weerstaan. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
 
1e Schriftlezing Esther 4 

1 Als Mordechai wist al wat er geschied was, zo verscheurde Mordechai zijn klederen, en hij 
trok een zak aan met as; en hij ging uit door het midden der stad, en hij riep met een groot 
en bitter geroep. 
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2 En hij kwam tot voor de poort des konings; want niemand mocht in des konings poort 
inkomen, bekleed met een zak. 
3 En in alle en een ieder landschap en plaats, waar het woord des konings en zijn wet 
aankwam, was een grote rouw onder de Joden, met vasten, en geween, en misbaar; vele 
lagen in zakken en as. 
4 Toen kwamen Esthers jonge dochters en haar kamerlingen, en zij gaven het haar te 
kennen; en het deed de koningin zeer wee; en zij zond klederen om Mordechai aan te doen, 
en zijn zak van hem af te doen; maar hij nam ze niet aan. 
5 Toen riep Esther Hatach, een van de kamerlingen des konings, welke hij voor haar gesteld 
had, en zij gaf hem bevel aan Mordechai, om te weten wat dit, en waarom dit ware. 
6 Als Hatach uitging tot Mordechai, op de straat der stad, die voor de poort des konings 
was, 
7 Zo gaf Mordechai hem te kennen al wat hem wedervaren was, en de verklaring van het 
zilver, hetwelk Haman gezegd had te zullen wegen in de schatten des konings, voor de 
Joden, om dezelve om te brengen. 
8 En hij gaf hem het afschrift der geschrevene wet, die te Susan gegeven was, om hen te 
verdelgen, dat hij het Esther liet zien, en haar te kennen gaf, en haar gebood, dat zij tot den 
koning ging, om hem te smeken, en van hem te verzoeken voor haar volk. 
9 Hatach nu kwam, en gaf Esther de woorden van Mordechai te kennen. 
10 Toen zeide Esther tot Hatach, en gaf hem bevel aan Mordechai: 
11 Alle knechten des konings, en het volk, der landschappen des konings, weten wel dat al 
wie tot den koning ingaat in het binnenste voorhof, die niet geroepen is, hij zij man of 
vrouw, zijn enig vonnis zij, dat men hem dode, tenzij dat de koning den gouden scepter hem 
toereike, opdat hij levend blijve; ik nu ben deze dertig dagen niet geroepen om tot den 
koning in te komen. 
12 En zij gaven de woorden van Esther aan Mordechai te kennen. 
13 Zo zeide Mordechai, dat men Esther wederom zeggen zou: Beeld u niet in, in uw ziel, dat 
gij zult ontkomen in het huis des konings, meer dan al de andere Joden. 
14 Want indien gij enigszins zwijgen zult te dezer tijd, zo zal den Joden verkwikking en 
verlossing uit een andere plaats ontstaan; maar gij en uws vaders huis zult omkomen; en 
wie weet, of gij niet om zulken tijd als deze is, tot dit koninkrijk geraakt zijt. 
15 Toen zeide Esther, dat men Mordechai weder aanzeggen zou: 
16 Ga, vergader al de Joden, die te Susan gevonden worden, en vast voor mij, en eet of 
drinkt niet, in drie dagen, nacht noch dag; ik en mijn jonge dochters zullen ook alzo vasten, 
en alzo zal ik tot den koning ingaan, hetwelk niet naar de wet is. Wanneer ik dan omkome, 
zo kom ik om. 
17 Toen ging Mordechai henen, en hij deed naar alles, wat Esther aan hem geboden had. 

 
Mededelingen 
 
Inzamelingen van de gaven 
 
Zingen Psalm 13: 1, 2 en 3 

1 Hoe lang, o Heer', mijn toeverlaat, 
Vergeet Gij mijnen jammerstaat? 
Hoe lang zult Gij, in mijn ellenden, 
Van mij Uw vriendlijk aanschijn wenden? 
Daar al mijn moed en kracht vergaat. 
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2 Hoe lang zal ik, door tegenheen, 
In 't hart vergeefs ontwerpen smeen; 
En vruchtloos schreien ganse dagen? 
Hoe lang zal mij mijn vijand plagen; 
En mij verachtelijk vertreen? 
 
3 Aanschouw mijn ramp, verhoor mij, Heer'; 
Ai, zie op al mijn lijden neer. 
Verlicht, mijn God, verlicht mijn ogen, 
En laat Uw goedheid niet gedogen, 
Dat mij de slaap des doods verteer'. 

 
Preek  
 
Zingen Psalm 91: 8 

8 "Hij zal in alle ramp en pijn, 
Tot Mij om uitkomst zuchten; 
En Ik gestadig bij hem zijn, 
In al zijn ongenuchten. 
't Gevaar zal Ik hem doen ontvlien, 
Zijn levensdagen rekken; 
'k Zal hem Mijn eer en heil doen zien, 
En nooit Mijn hulp onttrekken." 

 
Lezing van het eerste gedeelte van het Avondmaalsformulier 
 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 138: 3 en 4 

3 Dan zingen zij, in God verblijd, 
Aan Hem gewijd, 
Van 's Heeren wegen; 
Want groot is 's Heeren heerlijkheid, 
Zijn Majesteit 
Ten top gestegen. 
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, 
Op hen het oog, 
Die needrig knielen; 
Maar ziet van ver met gramschap aan 
Den ijdlen waan 
Der trotse zielen. 
 
4 Als ik, omringd door tegenspoed, 
Bezwijken moet, 
Schenkt Gij mij leven. 
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 
Uw rechterhand 
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Zal redding geven. 
De Heer' is zo getrouw als sterk, 
Hij zal Zijn werk 
Voor mij volenden, 
Verlaat niet wat Uw hand begon, 
O Levensbron, 
Wil bijstand zenden. 

 
Zegen 


