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Thema  Het vasten van Esther(Pnr.358)Esther-trilogie III: hoofdstuk 8-eind 
Uitgesproken 9 augustus 1982  in de Ned.Herv.Kerk te ‘s-Gravendeel 
 
U luistert naar de laatste dienst uit een trilogie over het boek Esther. 
 
Orde van de dienst: 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen Psalm 130 

1. Uit diepten van ellende / roep ik tot U, o HEER. 
Gij kunt verlossing zenden, / ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen / tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, / red mij, o Here, red! 
 
2. Zoudt Gij indachtig wezen / al wat een mens misdeed, 
wie zou nog kunnen leven / in al zijn angst en leed? 
Maar Gij wilt ons vergeven, / Gij scheldt de schulden kwijt, 
opdat wij zouden vrezen / uw goedertierenheid. 
 
3. Ik heb mijn hoop gevestigd / op God den HEER die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, / wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten / wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten / uw lichtend aangezicht. 
 
4. Gij al Gods bondgenoten, / ziet naar zijn toekomst uit! 
De HEER is vast besloten / tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: / Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding / van onrecht en van schuld. 
 

Gedeelte weggelaten:  
 
Tora Jacobus 4: 1-10 

1 Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet 
hieruit: uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde 
toerusten? 2 Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt 
moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; 
gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. 
3 (Of,) gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij 
verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. 
4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de 
wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der 
wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. 5 Of 
meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, 
die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid? 
6 Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet 
het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen 
geeft Hij genade. 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 
weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 8 Nadert 
tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, 
zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. 
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9 Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet 
veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. 
10 Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. 

 
Zingen Lied 475: 1 

1. Geef mij, Heer, mij los te zingen 
van de wereld en haar strijd; 
laat uw vrede mij doordringen 
die van alle vrees bevrijdt; 
en mij blijde doet belijden 
dat Gij mij gemeenzaam zijt; 
toeft Ge ook lang, 'k blijf U verbeiden: 
red mij uit mijn eenzaamheid. 

 
Gebed om de opening van het Woord 

 
Schriftlezing  Esther 9: 16 – 32 

16 En de overige Joden in de gewesten des konings 
verzamelden zich en verdedigden hun leven en kregen rust 
van hun vijanden; zij doodden onder hun haters 
vijfenzeventigduizend, maar zij staken hun handen niet uit 
naar de buit, 17 op de dertiende dag van de maand Adar. Op 
de veertiende dag rustten zij en zij maakten die tot een dag 
van feestmaal en vreugde.  
18 De Joden in Susan echter verzamelden zich zowel op de 
dertiende als op de veertiende van die maand. Zij rustten op 
de vijftiende dag en maakten deze tot een dag van feestmaal 
en vreugde. 19 Daarom vieren de Joden op het land, zij die 
de niet bemuurde steden bewonen, de veertiende dag der 
maand Adar als een dag van vreugde en feestmaal en als een 
dag, waarop men elkander geschenken zendt.  
20 En Mordekai schreef deze gebeurtenissen op en zond 
brieven aan al de Joden, nabij en ver, in al de gewesten van 
koning Ahasveros, 21 om hen te verplichten jaarlijks zowel de 
veertiende als de vijftiende der maand Adar te vieren, 
22 omdat dit de dagen waren, waarop de Joden rust kregen 
van hun vijanden, en dit de maand was, die voor hen van 
droefheid veranderde in vreugde en van rouw in een 
feestdag, en om deze dagen te maken tot dagen van 
feestmaal en vreugde, waarop men elkander geschenken zou 
zenden en giften zou geven aan de armen. 23 En de Joden 
hebben als inzetting aanvaard wat zij begonnen waren te 
doen, en wat Mordekai hun geschreven had. 24 Haman toch, 
de zoon van Hammedata, de Agagiet, de jodenhater, had de 
gedachte gekoesterd de Joden uit te roeien en hij had het Pur 
– dat is het lot – geworpen om hen te vernietigen en uit te 
roeien, 25 doch toen (Ester) tot de koning gekomen was, 
beval deze schriftelijk, dat het boze plan dat hij tegen de 
Joden beraamd had, op zijn eigen hoofd zou neerkomen. Hem 
nu en zijn zonen heeft men op een paal gespietst. 26 Daarom 
noemt men deze dagen Purim, naar het woord Pur. Hierom, 
vanwege al de woorden van deze brief en om wat zij in dit 
opzicht zelf gezien hadden en om wat hun wedervaren was, 
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27 bepaalden de Joden en namen als inzetting aan voor 
zichzelf en hun nakomelingen en voor allen die zich bij hen 
zouden aansluiten, dat zij, zonder ooit over te slaan, deze 
beide dagen jaarlijks zouden vieren, zoals te hunnen opzichte 
geschreven was, en op de voor hen aangegeven tijd, 28 en 
dat deze dagen zouden herdacht en gevierd worden in elk 
geslacht, in elke familie, in elk gewest, in elke stad, zodat 
deze Purimdagen uit het midden der Joden niet zouden 
verdwijnen, noch hun gedachtenis zou ophouden bij hun 
nakomelingen.  
29 En koningin Ester, de dochter van Abichaïl, schreef samen 
met Mordekai, de Jood, met alle nadruk om deze tweede brief 
over het Purimfeest zo krachtig mogelijk te maken. 30 En hij 
zond brieven aan al de Joden in de honderd zevenentwintig 
gewesten van het rijk van Ahasveros, woorden van heilwens 
en trouw, 31 dat men deze Purimdagen op hun bepaalde 
tijden zou vieren, zoals Mordekai, de Jood, en koningin Ester 
voor hen hadden bepaald en zoals zij voor zichzelf en voor 
hun nakomelingen bepalingen hadden vastgesteld aangaande 
de vastentijden en het weegeroep. 32 En het bevel van Ester 
stelde deze Purimvoorschriften vast en het werd in een boek 
opgeschreven. 

 
Zingen Psalm 124: 1 en 3 

1. Laat Israël nu zeggen blij van geest: 
Indien de HEER niet bij ons was geweest, 
toen vijandschap rondom was opgestaan, 
indien de HEER niet bij ons was geweest, 
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan. 
 
3. Lof Hem die ons ter dood niet overgaf, 
wij zijn gered, wij zijn gered van 't graf. 
De vogelaar, die ons geen vrede liet, 
wou toeslaan, maar zijn strik viel van ons af: 
wij zijn ontkomen en hij greep ons niet. 

 
Preek  
 
Rest niet weergegeven: 
 
Zingen Lied: 45: 2, 3, 5 en 6 

2. Van kindsbeen af heb ik gehoord, 
waar elk zich om verwondert, 
dat Israël U toebehoort, 
door U is afgezonderd. 
Gij hebt ons naar uw woord gedaan, 
Gij hebt ons aangenomen. 
O Heer, hoe zijn wij voortgegaan! 
Waar is het toe gekomen! 
 
3. Nu onze nood voor ogen is, 
dat is om onze zonden. 
De Heer die in den hoge is, 
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heeft ons weer heengezonden. 
Geen mededogen is ons deel: 
wij hadden God verlaten; 
de boze grijpt ons naar de keel, 
Haman en zijn soldaten! 
 
5. Zij roepen úit eens mensen macht, 
die als een leeuw zal woeden. 
O hoed in deze wereldnacht 
uw lammeren ten goede! 
Gedenk weer aan uw maagd, o God, 
en geef haar taal en teken, 
opdat zij openhartig tot 
hardvochtigen kan spreken. 
 
6. Gij weet, o Heer, hier staat uw kerk 
en bidt voor al haar kleinen! 
De vijand is ons veel te sterk, 
doe Gij hem dan verdwijnen! 
Bewijs aan ons uw werk, uw wil, 
opdat onder uw ogen 
wij allen hier gerust en stil 
godzalig leven mogen! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen  Psalm 126: 1 en 2 

1. Toen God de HEER uit 's vijands macht 
Sions gevangnen wederbracht 
en ons verlost' uit nood en pijn, 
scheen het een blijde droom te zijn. 
Wij lachten, juichten, onze tongen 
verhieven 's HEREN naam en zongen. 
Toen hieven zelfs de heidnen aan: 
`De HEER heeft hun wat groots gedaan'. 
 
2. Gij hebt, o HEER, ons bijgestaan 
en grote dingen ons gedaan. 
Gij hebt uw stad opnieuw gesticht, 
wij juichen in het morgenlicht. 
Laat alle ballingen nu keren 
en juichen in het huis des HEREN. 
Wend thans ons lot, maak ons verblijd 
als steppen in de regentijd. 

 
Zegen 
 
  


