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Orde van dienst 
 

Orgelspel 
      
Afkondigingen door een ouderling 
 
Voorzang Op toonhoogte 56 "Mijn hulp is van U Heer" (2 x achtereen) 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen; 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U Heer, 
Die mij bij zal staan. 

 
Mijn hulp is van U Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn Beschermer 
die over mij waakt 
die niet sluimeren of slapen zal 
Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan. 
U bent mijn schaduw,  
U bent er altijd, 
bewaart heel mijn leven,  
mijn komen en gaan. 
U beschermt mij tot in eeuwigheid; 
mijn hulp is van U Heer. 

 
Stil persoonlijk gebed 
 
Gods bemoediging en groet 
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Zingen Psalm 35 vers 1 en 11 
Twist met mijn twisters, hemelheer; 
ga mijn bestrijd’ren toch te keer; 
wil spies, rondas en schild gebruiken, 
om hun gevreesd geweld te fnuiken. 
Belet hun d' optocht, treed vooruit; 
zo worden z' in hun loop gestuit. 
Vertroost mijn ziel in haar geween, 
en zeg haar "'k Ben uw heil alleen". 
 
O HEER', Gij ziet het; zwijg niet stil; 
Uw recht beslisse mijn geschil; 
ontwaak, treed toe tot mijn bescherming; 
mijn God, betoon mij Uw ontferming; 
doe mij, o hoogste Majesteit, 
eens recht naar Uw gerechtigheid; 
en laat die wreden, dag aan dag, 
niet juichen om mijn droef geklag. 

 
Gods goede geboden 
 
Zingen Psalm 133 vers 3 

Waar liefde woont, gebiedt de Heer' de zegen: 
daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
en 't leven tot in eeuwigheid. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing Esther 9: 18-32 
18 En de Joden die in Susan waren, verzamelden zich op de dertiende en op de 
veertiende van die maand en zij rustten op de vijftiende ervan en zij maakten die tot 
een dag van maaltijden en van blijdschap. 
19 Daarom maken de Joden van het platteland, die in niet ommuurde steden 
wonen, de veertiende dag van de maand Adar tot een dag van blijdschap en 
maaltijden, een vrolijke dag en een dag om elkaar geschenken  te sturen. 
20 Mordechai beschreef deze gebeurtenissen, en hij zond brieven aan al de Joden, 
dichtbij en ver weg, die in alle gewesten van koning Ahasveros waren, 
21 om voor hen vast te leggen dat zij ieder jaar de veertiende dag van de maand 
Adar en de vijftiende dag daarvan moesten vieren 22 als de dagen waarop de 
Joden rust gekregen hadden van hun vijanden, in de maand die voor hen 
veranderd was van verdriet in blijdschap en van rouw in een feestdag, en om deze 
dagen te maken tot dagen van maaltijden en blijdschap, om elkaar geschenken te 
sturen en gaven te geven aan de armen. 
23 De Joden namen op zich te doen wat ze al begonnen waren, en wat Mordechai 
hun geschreven had. 
24 Haman, de zoon van Hammedatha, de Agagiet, de tegenstander van alle Joden, 
had immers tegen de Joden het plan bedacht hen om te brengen, en hij had het 
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‘pur’, dat is het lot, geworpen om hen in verwarring te brengen en hen om te 
brengen. 
25 Maar toen zij, Esther, voor de koning was gekomen, beval hij door middel van 
die brieven dat het boze plan van Haman dat hij tegen de Joden bedacht had, op 
zijn eigen hoofd zou neerkomen, en men heeft hem en zijn zonen aan de galg 
gehangen. 
26 Daarom noemt men die dagen Purim, vanwege de naam van het ‘pur’. Daarom, 
vanwege al de woorden van deze brief, en om wat zij daarvan zelf gezien hadden, 
en wat hun overkomen was, 27 stelden de Joden vast en namen zij de verplichting 
op zich, voor zichzelf, voor hun nageslacht en voor allen die zich bij hen zouden 
aansluiten, dat ze nooit het vieren van deze twee dagen zouden overslaan, volgens 
het voorschrift daarover, en op de vastgestelde tijd, ieder jaar.  
28 Deze dagen zouden herdacht en gevierd worden door elke generatie,  elk gezin, 
elk gewest en elke stad. Deze dagen van Purim zou men niet overslaan onder de 
Joden, en bij hun nageslacht mocht aan de herdenking daarvan geen einde komen. 
29 Daarna schreef koningin Esther, de dochter van Abichaïl, samen met de Jood 
Mordechai, met al hun gezag, om deze brief over Purim voor de tweede keer te 
bekrachtigen.  
30 En Mordechai zond de brieven aan al de Joden in de honderdzevenentwintig 
gewesten van het koninkrijk van Ahasveros, met woorden van vrede en trouw, 31 
om deze dagen van Purim te bekrachtigen op hun vastgestelde tijden, zoals de 
Jood Mordechai en koningin Esther voor hen vastgesteld hadden en zoals zij voor 
zichzelf en voor hun nageslacht de zaken over het vasten en hun weeklagen 
vastgesteld hadden. 
32 Het bevel van Esther stelde de zaken met betrekking tot dit Purim vast, en het 
werd in een boek geschreven. 
 
In de collecte geven we onze liefdegaven voor 
1. Projectdoel: Jemima       (zie voor meer informatie: www.jemima.nl ) 
2. Eigen gemeente: Eredienst. 
 
Zingen Psalm 124  

Dat Israel nu zegge, blij van geest: 
Indien de HEER', die bij ons is geweest, 
indien de HEER', die ons heeft bijgestaan, 
toen 's vijands heer en aanval werd gevreesd, 
niet had gered, wij waren lang vergaan. 
 
Dan hadden zij ons levendig vernield; 
hun hete toorn had ons gewis ontzield; 
bedolven in een diepe jammervloed; 
dan had een stroom, die niemand tegenhield, 
ons gans versmoord, had God het niet verhoed. 

 
 
 
 
 

http://www.jemima.nl/
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Dan had geen mens naar onze klacht gehoord; 
dan had een zee van rampen ons versmoord. 
Geloofd zij dies de HEER', die redt van 't graf, 
die ons, schoon wreed vervolgd van oord tot oord, 
tot ene roof niet in hun tanden gaf. 
 
W' ontkwamen haast des vogelvangers net, 
de loze strik, tot ons bederf gezet: 
de strik brak los, en wij zijn vrij geraakt. 
De HEER' is ons tot hulp op ons gebed; 
die God, die aard' en hemel heeft gemaakt 

 
Woordverkondiging: "Esther, een koningin met lef." 
 
Themalied  
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Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen themapsalm: Psalm 121 vers 1 en 2 (staande) 

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
vanwaar ik dag en nacht 
des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van de HEER' alleen, 
Die hemel, zee en aarde, 
eerst schiep, en sinds bewaarde. 

 
Hij is, al treft u 't felst verdriet, 
uw Wachter, die uw voet 
voor wankelen behoedt; 
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 
geen kwaad zal u genaken; 
de HEER' zal u bewaken. 

 
Heenzending en zegen 
 
Slotlied Op toonhoogte 291 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God, 
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.  
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij,  
‘k zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. 
 
Orgelspel 
 
 
Website van onze gemeente: www.hghg.nl  

http://www.hghg.nl/

