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Thema  Een kosmische strijd (Pnr. 357)Esther-trilogie II: hoofdstukken 3-7 
Uitgesproken 22 augustus 1982  in de Ned.Herv.Kerk te ‘s-Gravendeel 
 
U luistert naar een tweede dienst uit een trilogie over het boek Esther. 
 
Orde van de dienst: 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Zingen Lied 280 

1. Rechter in het licht verheven, 
Koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleuglen ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 
 
2. Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 
 
3. Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindlijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 
 

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 71: 14 

14. Ja, mijn verloste hart zal juichen 
en met mijn lippen saam 
verheffen 's Heren naam. 
Mijn tong zal van uw trouw getuigen, 
mijn lied zal hen beschamen 
die mijn verderf beramen. 

 
Gebed om de opening van het Woord 

 
Schriftlezing  Esther 3: 1 – 11 

1 Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros de 
Agagiet Haman, de zoon van Hammedata, groot, verhief hem 
in aanzien en plaatste zijn zetel hoger dan die van alle 
vorsten die bij hem waren. 2 En alle dienaren des konings die 
in de poort des konings waren, knielden en wierpen zich voor 
Haman ter aarde, want aldus had de koning ten aanzien van 
hem geboden. Mordekai echter knielde niet en wierp zich niet 
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ter aarde. 3 Toen zeiden de dienaren des konings die in de 
poort des konings waren, tot Mordekai: Waarom overtreedt 
gij het gebod des konings? 4 Het gebeurde nu, toen zij dit 
dag aan dag tot hem zeiden, zonder dat hij naar hen hoorde, 
dat zij het aan Haman mededeelden om te zien, of de 
handelwijze van Mordekai zou standhouden, want hij had hun 
te kennen gegeven, dat hij een Jood was. 5 Toen Haman zag, 
dat Mordekai niet knielde, en zich niet voor hem ter aarde 
wierp, werd hij vervuld met gramschap; 6 maar hij achtte het 
te gering om alleen aan Mordekai de hand te slaan, want men 
had hem medegedeeld, tot welk volk Mordekai behoorde; 
daarom zocht Haman alle Joden, het volk van Mordekai, te 
verdelgen in het gehele koninkrijk van Ahasveros. 7 In de 
eerste maand, de maand Nisan, in het twaalfde jaar van 
koning Ahasveros, wierp men in het bijzijn van Haman het 
Pur – dat is het lot – voor elke dag en voor elke maand tot de 
twaalfde, de maand Adar.  
8 Toen zeide Haman tot koning Ahasveros: Er is één volk, dat 
verstrooid en afgezonderd leeft onder de volken in al de 
gewesten van uw koninkrijk, en zijn wetten verschillen van 
die van alle volken, maar de wetten van de koning volbrengt 
het niet, zodat het de koning niet betaamt het met rust te 
laten. 9 Indien het de koning goeddunkt, moge een 
bevelschrift uitgaan om het uit te roeien: dan zal ik 
tienduizend talenten zilver afwegen en ter hand stellen aan 
hen wier werk het is die te storten in de schatkist van de 
koning. 10 Toen deed de koning zijn zegelring van zijn hand, 
gaf die aan de Agagiet Haman, de zoon van Hammedata, de 
jodenhater, 11 en de koning zeide tot Haman: Het zilver zij u 
geschonken en ook het volk om daarmede te doen naar wat 
goed is in uw ogen.  

 
Schriftlezing  Esther 6: 6 – 14 

6 Toen Haman was binnengekomen, zeide de koning tot hem: 
Wat zal men de man doen, wie de koning eer wil bewijzen? 
Haman dacht bij zichzelf: Wie zou de koning groter eer willen 
bewijzen dan mij? 7 Daarom zeide Haman tot de koning: De 
man, wie de koning eer wil bewijzen – 8 men brenge een 
koninklijk kleed, dat de koning zelf draagt, en een paard, 
waarop de koning zelf rijdt, welks kop met een koninklijke 
kroon versierd is, 9 en men stelle dat kleed en dat paard ter 
hand aan een van de vorsten des konings, de edelen, en men 
trekke de man wie de koning eer wil bewijzen, dat kleed aan 
en men doe hem op dat paard rijden over het plein der stad 
en men roepe vóór hem uit: Zó wordt gedaan aan de man 
wie de koning eer wil bewijzen! 10 Toen zeide de koning tot 
Haman: Haast u, haal dat kleed en dat paard, zoals gij 
gesproken hebt, en doe zo aan de Jood Mordekai, die in de 
poort des konings zit. Laat niets na van alles wat gij 
gesproken hebt. 11 Toen nam Haman dat kleed en dat paard 
en hij bekleedde Mordekai en deed hem rijden over het plein 
der stad en hij riep vóór hem uit: Zó wordt gedaan aan de 
man wie de koning eer wil bewijzen!  
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12 Daarna keerde Mordekai terug naar de poort des konings, 
maar Haman haastte zich naar zijn huis, treurig, het hoofd 
omhuld. 13 En Haman vertelde aan zijn vrouw Zeres en aan 
al zijn vrienden alles wat hem wedervaren was. Zijn wijzen en 
zijn vrouw Zeres zeiden tot hem: Indien Mordekai, voor wie 
gij begonnen zijt te vallen, uit het zaad der Joden is, dan zult 
gij niets tegen hem vermogen; integendeel: gij zult voor hem 
geheel ten val komen. 14 Terwijl zij nog met hem spraken, 
kwamen de hovelingen des konings en zij brachten Haman 
ijlings naar het feestmaal dat Ester had aangericht. 

 
Zingen Psalm 83: 2 

2. De lagen, voor uw volk gelegd, 
ze zijn een aanslag op het recht, 
men staat uw natie naar het leven. 
O Heer, zult Gij hen niet begeven! 
Men wil uw volk ten dode doemen, 
niemand mag zelfs zijn naam meer noemen. 

 
Preek  
 
Zingen Psalm 2: 1, 2 en 4 

1. Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? 
Wat is de waanzin toch die zij beramen? 
De groten staan gewapend tot de slag, 
de machtigen der wereld spannen samen. 
't Is tegen het gezag van God den HERE 
en tegen zijn gezalfde vorst gericht: 
`Komt', zeggen zij, `laat ons hun banden scheuren, 
tot alle macht in onze handen ligt!' 
 
2. Die in de hemel is gezeten lacht, 
want Hij is God die eeuwig blijft regeren. 
Hij spot met hen die spotten met zijn macht. 
Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. 
Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning 
en hen verschrikken in zijn grimmigheid: 
`Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning 
op Sions berg, de berg der heiligheid.' 
 
4. O machtigen, o koningen, weest wijs. 
Laat u gezeggen, rechters zonder rede. 
Vreest God den HEER en dient Hem naar zijn eis, 
verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede. 
Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde 
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart 
en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. 
Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
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Zingen  Psalm 79: 3 en 5 
3. Het kwaad dat onze vaderen bedreven, 
reken het ons niet toe, schenk ons het leven. 
Zie onze zwakheid aan, God van genade, 
en doe verzoening over onze daden. 
O Heilige, beschaam / ter wille van uw naam 
die Israël schofferen. 
Moet dan hun drieste spot / zeggen: Waar is hun God? 
Waar is Hij nu, de Here? 
 
5. O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, 
wij zijn de schapen die uw roepstem horen, 
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden 
aan stille waatren en in groene weiden. 
Geslacht meldt aan geslacht / uw goedheid en uw kracht, 
de grootheid van uw daden. 
Zo gaat een blinkend spoor / van lof de eeuwen door. 
Wij prijzen uw genade. 
 

 
Zegen 
 
  


