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Esther, koningin in het Perzische rijk  

 
 
 
 
Voorganger: ds Japke van Malde  
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Zang: Kaiyi Min  
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De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl  en 
via www.kerkdienstgemist.nl 
 
 
 
 
Orgelspel  Johann Sebastian Bach, Praeludium in D- groot 
          (Wohltemperiertes Clavier I)  
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
Aansteken van de kaars  

                                                                                        



 
Lichtlied:  nr. 296 Die de morgen ontbood 
 
1. Die de morgen ontbood 
en het licht hebt geroepen, 
zegen ons ook met uw licht! 
 

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

Refrein: 
  Die de weerstand van de nacht wilt breken, 
  onze toekomst aan het donker afdwingt, 
 
 
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  
 
Gebed 
 
Inleiding op thema en lezing van fragment uit Esther 1 
Toen de koning door de wijn in een vrolijke stemming was, beval hij zijn 
dienaren om koningin Vasti, getooid met de koninklijke hoofdband, bij hem 
te brengen, om met haar te pronken,  want zij was mooi. Maar toen het bevel 
was overgebracht, weigerde koningin Vasti te komen. De koning ontstak ik 
woede, hij wendde zich tot de wijzen, en vroeg ‘Wat zegt de wet? Wat moet 
er gebeuren met koningin Vasti, nu ze geen gehoor heeft gegeven aan het ko-
ninklijk bevel?’  
Eén van hen zei: ‘Niet alleen tegenover de koning heeft zij zich misdragen, 
maar tegenover alle onderdanen van uw rijk. Het zal alle vrouwen ter ore ko-
men en hen ertoe aanzetten hun echtgenoten te minachten. Als het de koning 
goeddunkt, laat dan een koninklijk besluit uitvaardigen, dat de koninklijke 
waardigheid van koningin Vasti aan een ander gegeven zal worden, die beter 
is dan zij. Dan zullen alle vrouwen van uw rijk, hun echtgenoten met respect 
bejegenen.’ 
 
 
 



Lied   1001 De wijze woorden en het groot vertoon, vers 1 en 3  
 
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  
 
3. Wie denken durft dat deze droom het houd,  
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,  
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouw,  
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.  
 
Lezing: twee fragmenten uit Esther:  
Hoofdstuk 3:   
In het paleis werkte een man die Haman heette. Op een dag gaf de koning 
hem een hoge functie, hij werd grootvizier.  
Elke keer als Haman voorbijkwam, knielde iedereen en boog diep voorover, 
zo wilde hij dat. Maar Mordechai knielde niet. 
De hoge ambtenaren bij de ingang van het paleis vroegen hem: ‘Waarom doe 
je niet wat de koning zegt?’ Dat vroegen ze elke dag weer. Toen zei Morde-
chai: ‘Ik ben een jood en kniel voor geen mens.’  
Toen Haman merkte dat Mordechai niet voor hem knielde of boog, werd hij 
woedend, en hij besloot Mordechai uit de weg te ruimen. En omdat men hem 
had verteld dat Mordechai een jood was, zon Haman op middelen om alle 
Joden in Ahasveros’ rijk om te brengen, heel Mordechais volk. 
 
Hoofdstuk 4:   
Mordechai vroeg Esther met klem naar de koning te gaan. Maar ze zei: ie-
dereen weet dat er maar één wet geldt: wie onuitgenodigd naar de koning 
gaat, wordt ter dood gebracht. En ik ben nu al in geen dertig dagen bij de ko-
ning ontboden.  



Mordechai zei: ‘Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis 
woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu je mond niet open-
doet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en 
redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie 
weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.’  
Toen zei Esther: laat alle joden samen met mij drie dagen vasten. En daarna 
zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Kom ik om, dan kom ik 
om.  
 
Lied: 990 De laatsten worden de eersten, vers 1, 4, 5 en 6 
 
1. De laatsten worden de eersten, wie knielde krijgt en troon,  
die knechten mogen heersen, die dienaar heet een zoon.  
 
4. Wie zelf zich hoog verheffen, die slaat zijn oordeel neer,  
de bergen worden vereffend, de zee zwijgt voor de Heer 
 
5. Maar wie zich heeft gebogen voor wat Hij geboden heeft,  
die zal Hij ook verhogen, zo waar hij eeuwig leeft.  
 
6. De laatsten worden de eersten, wie knielde krijgt een troon,  
wie slaaf was mag nu heersen, de vreemdeling wordt zoon.  

 
Overdenking 
 
Muziek  Albert de Klerk, Inventio II uit Tien Inventionen 
 
Gebeden 
 
Mededelingen en collecten 
 
.   collecten, Thema;  Europa en de wereld  
 
.   eerste collecte, Stichting Stiefkinderen van Moeder India   
Karm Marg is een kinderhuis nabij New Delhi dat 22 jaar bestaat uit een ini-
tiatief van een reiziger uit Holland samen met een Indiase hulpverleenster. 
Zij trokken zich het lot aan van straatkinderen uit de laagste kaste die 
rondom het station van Delhi zwerven.  
 



 De leiding van het huis bestaat uit een team van 5 Indiase vrouwen. Het ma-
ken van tassen, portefeuilles en briefpapier uit weggegooide en afvalmateria-
len samen met vrouwen uit het dorp levert Karm Marg de helft van het beno-
digde inkomen op.                                   Rekening: NL12 INGB 0008 038 
194 t.n.v. St. Stiefkinderen van Moeder India 
 
. tweede collecte: Diaconie 
    Rekening: NL56 INGB 0004 6269 79  (C1730) 
     
    Tikkies: Gebruik van de tikkies: niet via de eigen bank, maar een alge-
mene QR-code reader of tikkie-app (via playstore of appstore)  
 
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.  
 
Uitzending en zegen  
 
Orgelspel  Johan Sebastian Bach, Fuga in D-groot  
                                                       (Wohltemperiertes Clavier I) 
 
Om 11.30 uur kunt u online gezamenlijk koffie drinken als u inlogt bij 
https://meet.jit.si/vrijburgkof. 
 



Mededelingen: 
Zondag 14 februari 2021 digitale kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger:ds. Carla Schoonenberg. 
 
Onze kerkdiensten worden hopelijk na eind februari weer normaal (????) 
 
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 web-
site 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. 
 
 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en mee-
praten 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, ge-
vormd 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 
lever hem in bij de koffietafel. U kunt zich ook zelf opgeven via  
jroselaers@vrijburg.nl  
Naam… Adres ………Postcode ………e-mail adres……………………. 


