Dienst zondag
7 maart 2021
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
Thema: Esther en Haman
Voorganger: ds Japke van Malde
Organist: Jan Pieter Lanooy
Zang: Kaiyi Min
Kinderkerk (online): Annemieke van der Veen, Elianne Roelandse, Elske de
Boer
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl en
via www.kerkdienstgemist.nl

Orgelspel
Luiden van de klokken
Welkom en korte mededelingen
Aansteken van de kaars
Lichtlied: nr. 296 Die de morgen ontbood
refrein
Die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ons ook met uw licht!

1. Ondoofbaar vuur,over ons
opgegaan als een zon,
vat ons samen in uw stralen,
doe ons gedijen in uw ogen!
refrein

2 Die de weerstand van de nacht wilt breken,
onze toekomst aan het donker afdwingt,
Refrein
Begroeting:
Wij dragen deze dienst op aan de Eeuwige
uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn.
Zijn liefde en vrede zij met ons allen. Amen.
Antwoordlied: refrein 296
Die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ons ook met uw licht!
Gebed
Inleiding op thema en lezing: fragment uit Esther 3
Haman zei tegen koning Ahasveros: ‘Er is een bepaald volk dat over alle
provincies van uw rijk verspreid leeft en te midden van de andere volken zijn
eigen leven leidt. Hun wetten verschillen van die van alle andere volken en
aan de wetten van de koning houden ze zich niet. De koning is er niet bij gebaat hen maar rustig hun gang te laten gaan. Als het de koning goeddunkt,
laat er dan een bevel op schrift worden gesteld dat ze moeten worden uitgeroeid.’
De koning deed zijn zegelring af en gaf die aan Haman, de zoon van Hammedata, de nakomeling van Agag, de vijand van de Joden. Hij zei: ‘Over dat
volk: doe ermee wat u het beste lijkt.’
Lied 995 O vader, trek het lot u aan

tekst A.den Besten
mel: Leipzig 1539

O vader, trek het lot u aan van allen die door u bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood, weet met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt, de honger naar gerechtigheid.
O vader, trek het leed u aan van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood, - doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat wij weten wie gij zijt: de God van hun gerechtigheid

Lezing: Esther 7: 1 – 8: 2
Zo waren de koning en Haman weer bij koningin Esther te gast. Terwijl de
wijn geschonken werd, zei de koning tegen Ester: ‘Wat wilt u vragen, koningin Esther? Het zal u gegeven worden. Wat is uw wens? Al was het de helft
van mijn rijk, uw wens zal vervuld worden.’
Koningin Esther antwoordde: ‘Majesteit, als u mij goedgezind bent en als het
de koning goeddunkt, schenk mij en ook mijn volk dan het leven; dat is wat
ik wil vragen, dat is mijn wens. Want we zijn verkocht, mijn volk en ik, om
gedood te worden en volledig te worden uitgeroeid. Als we waren verkocht
als slaven en slavinnen, dan zou ik hebben gezwegen, want zo’n ramp zou de
belangen van de koning niet schaden.’
‘Wie is die man, waar is die man die zijn zinnen erop heeft gezet om zoiets
te doen?’ vroeg koning Ahasveros. Esther antwoordde: ‘Die meedogenloze
vijand, dat is die ellendeling daar, Haman!’
Haman kromp ineen van angst voor de koning en de koningin. Woedend
stond de koning van tafel op en ging de paleistuin in. Maar Haman bleef, om
koningin Esther om zijn leven te smeken, want hij besefte dat hij van de koning niets goeds te verwachten had. Toen de koning uit de paleistuin terugkwam in het vertrek waar de maaltijd werd gehouden, had Haman zich juist
laten neervallen op de bank waarop Esther lag.
‘Ook nog de koningin aanranden in mijn aanwezigheid?!’ riep de koning uit.
Nauwelijks had hij deze beschuldiging geuit of men bedekte Hamans gezicht.
Charbona, een van de dienaren van de koning zei: ‘Staat er bij Hamans eigen
huis niet al een paal van vijftig el hoog, die Haman heeft neergezet voor
Mordechai, dezelfde Mordechai die de koning ooit zo’n grote dienst heeft
bewezen?’ ‘Hang hem daaraan,’ zei de koning. Zo werd Haman aan de paal
gehangen die hij had laten klaarzetten voor Mordechai. Toen bedaarde de
woede van de koning.
Diezelfde dag nog schonk koning Ahasveros de bezittingen van Haman, de
vijand van de Joden, aan koningin Esther. En Mordechai kreeg vrij toegang
tot de koning, want Esther had verteld in welke relatie hij tot haar stond. De
koning deed de zegelring af die hij Haman had afgenomen en gaf die aan
Mordechai. En Esther gaf Mordechai het beheer over Hamans bezittingen.

Lied: 1001 De wijze woorden en het groot vertoon
1. De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven,
zal Gods woord niet overleden;
hij wiens kracht in onze zwakheid woont,
beschaamt de ogen van de sterken.
2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.
3. Wie denken durft dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal haar ogen niet geloven.
Overdenking
Muziek
Gebeden, afgewisseld met refrein Lied 25b
Lied 25b refrein
Houd mij in leven, wees gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar u.

Mededelingen en collecten
thema collecten: Jongeren
. eerste collecte: Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan.
Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan ondersteunt alle asielzoekers en vluchtelingen in de hoofdstad. Men ziet toe op een rechtvaardige asielprocedure en
helpt vluchtelingen bij de opbouw van een nieuw bestaan. Bij het vinden van
huisvesting, het leren van Nederlands, het (bij)scholen, het opdoen van contacten en het vinden van werk.
Rekening: NL 33 RABO 0118 0926 93 t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk
Amstel tot Zaan
. tweede collecte De diaconie zet zich in voor de samenleving.
Zij ondersteunt mensen die in financiële moeilijkheden zijn gekomen en ondersteunt projecten in Amsterdam en ver daar buiten. Uw bijdrage wordt
zeer op prijs gesteld.
Rekening: NL56 INGB 0004 6269 79
Tikkies:
Eerste collecte

Tweede collecte

Slotlied: 158b Een schoot van ontferming is onze God
Een schoot van ontferming is onze God,
hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen, toen wij in duisternis waren,
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten, op de weg van de vrede.

Slottekst: Spreuken 24: 20
Wie kwaad doet heeft geen toekomst, het licht van goddelozen wordt gedoofd.
Uitzending en zegen
Orgelspel
Aansluitend na de dienst om 11.30: Digitaal koffie drinken en na praten.
https://meet.jit.si/vrijburgkoffienadedienst.
U kunt ook telefonisch contact maken: 085.2081541 en dan de code
invoeren: 3320 1367 15
Klik zondag hier om naar de digitale koffie na de dienst te gaan

********************************************************
Mededelingen: Digitale kerkdienst 14 maart 2021 om 11.30 uur in Vrijburg.
Voorganger: ds. Joost Röselaers.
Vrijzinnige Miniaturen uit Vrijburg
Vanuit Vrijburg worden 5 dagen per week Vrijzinnige Miniaturen in de
vorm van podcasts verstuurd. Deze podcasts zijn geïnspireerd op het thema
“Het verlangen geraakt te worden” en worden geschreven en gemaakt door
het zgn. Podcastcollectief van Vrijburg.
U kunt deze vrijzinnige miniaturen van max. 3 minuten, beluisteren en lezen
op uw email en op de website van Vrijburg
Wilt u deze miniaturen dagelijks ontvangen? Meldt u dan aan via de website of stuur een mailtje naar info@vrijburg.nl

Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl U kunt
via de website onze nieuwsbrief aanvragen.
Coronamaatregelen Vrijburg.
Voor de laatste preventie maatregelen tegen corona kunt u terecht op de
website. www.vrijburg.nl.
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en meepraten in onze LinkedIn groep.

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Japke van Malde (071-5142807), ds
Joost Röselaers (06-55776713) en Lodewieke Groeneveld (06-40832921)
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan
kunt u hen bellen.
Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma’s, gevormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Verdraagzaamheid,
respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze uitgangspunten
die terugkomen in onze diensten, kringen, avonden en andere activiteiten.
--------------------------------------------------------------------------Wilt u per e-mail de nieuwsbrief van Vrijburg ontvangen en op
de hoogte blijven van onze activiteiten? Vul dan deze bon in en
stuur hem naar Vrijburg. U kunt zich ook opgeven via
jroselaers@vrijburg.nl
Naam………Adres ………Postcode en woonplaats…e-mail

