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Thema  De Naam verzwijgen (Pnr. 356) Esther-trilogie I: hoofdstukken 1-4 
Uitgesproken 15 augustus 1982  in de Ned.Herv.Kerk te ‘s-Gravendeel 
 
Orde van de dienst: 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen Lied 329 

1. Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 
Maak de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
2. Heer, uw boodschap staat geschreven, 
ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
3. Roep ons uit de doodse dalen 
waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heilge stede 
van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 

Tora 
 
Zingen Psalm 135: 1 

1. Halleluja! looft den HEER, 
prijst zijn naam en majesteit, 
toegewijden aan zijn eer, 
die vanouds zijn knechten zijt, 
gij die uw verheven plicht 
in de tempelhof verricht. 

 
Na bediening Heilige Doop (niet in opname): 
 
Gebed om de opening van het Woord 

 
Schriftlezing  Esther 2: 12 – 23 

12 Wanneer nu een meisje aan de beurt was om bij koning 
Ahasveros te komen, nadat zij gedurende twaalf maanden 
aan de voor de vrouwen geldende bepalingen onderworpen 
was geweest – want de tijd voor het gebruik van de 
schoonheidsmiddelen werd aldus ingedeeld: zes maanden 
met mirreolie en zes maanden met balsem en 
schoonheidsmiddelen der vrouwen –, 13 dan kwam het 
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meisje aldus tot de koning: men gaf haar alles wat zij uit het 
vrouwenhuis naar het koninklijk paleis begeerde mede te 
nemen. 14 Des avonds kwam zij binnen en des morgens 
keerde zij terug in een tweede vrouwenhuis, onder opzicht 
van Saäsgaz, de hoveling des konings, de bewaker der 
bijvrouwen. Zij mocht niet weer bij de koning komen, tenzij 
de koning behagen in haar had en zij bij name geroepen 
werd. 15 Toen nu Ester, de dochter van Abichaïl, de oom van 
Mordekai, die haar als dochter had aangenomen, aan de 
beurt was om tot de koning te gaan, begeerde zij niets dan 
wat Hegai, de hoveling des konings, de bewaker der vrouwen, 
aanried.  
En Ester verwierf de genegenheid van allen die haar zagen. 
16 Zo werd dan Ester tot koning Ahasveros gebracht in zijn 
koninklijk paleis in de tiende maand – dat is de maand Tebet 
– in het zevende jaar van zijn regering. 17 De koning kreeg 
Ester lief boven alle vrouwen en zij ontving van hem meer 
genegenheid en liefde dan alle andere maagden, zodat hij de 
koninklijke kroon op haar hoofd zette en haar tot koningin 
verhief in de plaats van Wasti. 18 Toen richtte de koning een 
groot feestmaal aan voor al zijn vorsten en dienaren, het 
feestmaal van Ester, terwijl hij aan de gewesten vrijstelling 
van belasting gaf en geschenken uitdeelde, zoals men dat 
van de koning verwachten mocht.  
19 Toen nu voor de tweede maal maagden bijeengebracht 
werden en Mordekai in de poort des konings zat – 20 Ester 
had haar afkomst en haar volk niet bekendgemaakt, zoals 
Mordekai haar geboden had; want Ester bleef naar het woord 
van Mordekai handelen, zoals toen zij bij hem opgevoed werd 
–, 21 in die dagen dan, toen Mordekai in de poort des konings 
zat, werden Bigtan en Teres, twee hovelingen des konings, 
behorende tot de dorpelwachters, zeer verbitterd en zij 
trachtten aan koning Ahasveros de hand te slaan. 
22 Mordekai kwam dit echter te weten en hij vertelde het aan 
koningin Ester en Ester zeide het de koning namens 
Mordekai. 23 De zaak werd toen onderzocht en juist 
bevonden, en die twee werden op een paal gespietst. En het 
werd in de kronieken opgeschreven in tegenwoordigheid des 
konings. 
 

Schriftlezing  Esther 4: 10 - 17 
10 Ester echter droeg Hatak op tot Mordekai te zeggen: 
11 Alle dienaren des konings en de inwoners van des konings 
gewesten weten, dat voor ieder, hetzij man of vrouw, die 
ongeroepen tot de koning in de binnenste voorhof komt, deze 
éne wet bestaat: dat men hen doden zal. Alleen diegene blijft 
in het leven gespaard, aan wie de koning de gouden scepter 
toereikt. Ik nu ben in geen dertig dagen bij de koning 
geroepen. 12 Toen men Mordekai dit bericht van Ester had 
medegedeeld, 13 zeide Mordekai, dat men Ester antwoorden 
moest: Beeld u niet in, dat gij alleen van al de Joden 
ontkomen zult, omdat gij in het paleis des konings zijt. 
14 Want, als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de 
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Joden wel van andere zijde redding en uitkomst opdagen, 
maar gij en uws vaders huis zult omkomen, en wie weet, of 
gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke 
waardigheid verkregen hebt.  
15 Toen zeide Ester, dat men Mordekai zou antwoorden: 
16 Ga heen, vergader al de Joden die zich in Susan bevinden, 
en vast om mijnentwil: eet noch drinkt drie dagen, zo min 
des nachts als des daags. Ook ik en mijn dienaressen zullen 
op dezelfde wijze vasten en dan zal ik tot de koning gaan 
ondanks het verbod; kom ik om, dan kom ik om. 17 Mordekai 
dan ging heen en handelde overeenkomstig alles wat Ester 
hem geboden had.  

 
Zingen Psalm 89: 17 

17. O laat ons, Here God, niet vallen uit uw hand. 
Doe ook voor ons geslacht uw oude woord gestand. 
Waar is uw gunst, o God, het heil van lang geleden, 
aan Davids huis verpand met goddelijke eden? 
Erbarm U over ons, wil onze smaad gedenken, 
de hoon waarmee ons thans de grote volken krenken. 

 
Preek  
 
Zingen Lied 71: 2 en 3 

2. Tien melaatsen gingen henen 
en genazen, maar slechts ene, 
slechts een vreemde, dankte Hem, 
kerende, met luider stem. 
En Hij vroeg: `waar zijn de negen? 
Waarom hebben zij gezwegen 
en vindt slechts een vreemdeling 
woorden van verheerlijking?' 
 
3. Heer, als wij, melaats van harte, 
tot U roepen uit de verte 
en Gij zegt: `gaat heen, wordt rein'. 
laat ons als die ene zijn. 
Laat de dank in onze monden 
woorden vinden voor het wonder. 
Laat ons lovend tot U gaan 
om wat Gij ons hebt gedaan. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen  Psalm 118: 3 en 7 

3. 't Is beter bij den HEER te schuilen 
dan dat men bouwt op man en macht. 
't Is beter bij den HEER te schuilen 
dan dat men hulp van vorsten wacht. 
Toen ik mij wenden kon noch keren, 
omsloten door der volken ring, 
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doorbrak ik in de naam des HEREN 
de knellende omsingeling. 
 
7. Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden 
de poorten der gerechtigheid. 
Laat mij de voorhof binnentreden 
en loven 's HEREN majesteit. 
Dit is de poort, de poort des HEREN, 
Gods knechten zullen binnengaan. 
God van mijn heil, U wil ik eren, 
nu ik uw antwoord heb verstaan. 

 
Zegen 
 
  


