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Psalm 27 vers 2 en 7 OB

Gezang 449 vers 1 en 2 LvdK

Gezang 449 vers 4 en 5 LvdK

Schriftlezing Esther 4 vers 10 t/m 5 vers 4

Esther 7 vers 1 t/m 10 HSV

Psalm 107 vers 7 en 11 NB

Psalm 108 vers 1 OB

Samen zingen lied 188 en 448

Psalm 118 vers 5 en 6 NB

Liturgie morgendienst
Zondag 27 juli 2014

10 Toen sprak Esther tot Hatach en gaf hem opdracht 

tegen Mordechai te zeggen:

11 Alle dienaren van de koning en de bevolking van 

de gewesten van de koning weten dat voor ieder, 

man of vrouw, die naar de koning gaat, in het 

binnenste voorhof, en die niet geroepen is, zijn 

enige vonnis is dat men hem doodt, tenzij de 

koning hem de gouden scepter toereikt; dan zal hij 
in leven blijven. En wat mij betreft, ik ben nu al 

dertig dagen niet geroepen om naar de koning te 

komen.

Schriftlezing: Esther 4 vers 10 t/m 5 vers 4
Herziene Statenvertaling

12 En ze vertelden Mordechai de woorden van 

Esther.

13 Mordechai zei dat ze Esther moesten 

antwoorden: Beeld je niet in dat jij als enige van 

alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van 

de koning bent.

14 Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, 

dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en 

verlossing voor de Joden komen, maar jij en het 

huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of 

jij niet juist voor een tijd als deze tot deze 

koninklijke waardigheid gekomen bent.

Schriftlezing: Esther 4 vers 10 t/m 5 vers 4
Herziene Statenvertaling

15 Toen zei Esther dat men Mordechai moest 

antwoorden:

16 Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan 

bevinden, en vast voor mij: eet niet en drink niet, 

drie dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo 

vasten, samen met mijn dienaressen, en dan zal ik 

naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de 

wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om.

17 Toen ging Mordechai weg en hij deed 

overeenkomstig alles wat Esther hem had 

opgedragen.

Schriftlezing: Esther 4 vers 10 t/m 5 vers 4
Herziene Statenvertaling

Esther bij de koning, Haman wil Mordechai doden

1 Het gebeurde op de derde dag dat Esther een 
koninklijk gewaad aantrok en ging staan in de 

binnenste voorhof van het huis van de koning, 

tegenover het huis van de koning. En de koning zat 

op zijn koninklijke troon in het koninklijke huis 

tegenover de ingang van het huis.

2 En het gebeurde, toen de koning koningin Esther in 

de voorhof zag staan, dat zij genade vond in zijn 

ogen, zodat de koning Esther de gouden scepter, 

die in zijn hand was, toereikte. 

Schriftlezing: Esther 4 vers 10 t/m 5 vers 4
Herziene Statenvertaling

En Esther kwam naar voren en raakte het uiteinde 

van de scepter aan. 

3 Toen zei de koning tegen haar: Wat is er met u, 

koningin Esther, en wat is uw verzoek? Het zal u 

gegeven worden, al was het ook de helft van het 

koninkrijk.

4 Esther zei: Als het de koning goeddunkt, laat de 

koning dan vandaag met Haman naar de maaltijd 

komen die ik voor hem heb aangericht.

Schriftlezing: Esther 4 vers 10 t/m 5 vers 4
Herziene Statenvertaling
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Hamans plan door Esther ontmaskerd

1 Toen de koning met Haman gekomen was om met 
koningin Esther te drinken,

2 zei de koning ook op de tweede dag bij het drinken 

van de wijn tegen Esther: Wat is uw vraag, 

koningin Esther? Het zal u gegeven worden. En wat 
is uw verzoek? Het zal ingewilligd worden, al was 

het ook de helft van het koninkrijk.

3 Toen antwoordde koningin Esther en zei: Als ik 

genade in uw ogen heb gevonden, koning, en als 
het de koning goeddunkt, dat men mij dan op mijn 

vraag mijn leven zal geven, 

Schriftlezing: Esther 7 vers 1 t/m 10
Herziene Statenvertaling

en op mijn verzoek het leven van mijn volk.

4 Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, om te 
worden weggevaagd, gedood en omgebracht. 

Zouden wij als slaven en als slavinnen verkocht 

zijn, dan zou ik hebben gezwegen, hoewel ook dan
de tegenstander de schade voor de koning zeker 

niet zou kunnen vergoeden.

5 Toen sprak koning Ahasveros en zei tegen koningin 

Esther: Wie is hij en waar is hij die zijn hart vervuld 

heeft om zo te handelen?

Schriftlezing: Esther 7 vers 1 t/m 10
Herziene Statenvertaling

6 Esther zei: De man, de tegenstander en vijand, is 

deze slechte Haman. Toen werd Haman door angst 

overvallen in de tegenwoordigheid van de koning 

en de koningin.

7 Woedend stond de koning op van het drinken van 

de wijn en ging naar de tuin van het paleis. Haman

bleef staan om bij koningin Esther voor zijn leven 

te smeken, want hij zag dat bij de koning het onheil 
over hem ten volle besloten was.

Schriftlezing: Esther 7 vers 1 t/m 10
Herziene Statenvertaling

8 Toen de koning uit de tuin van het paleis 

terugkwam in de zaal waar men de wijn gedronken 

had, was Haman neergevallen op het rustbed 

waarop Esther lag. En de koning zei: Zou hij ook 
nog de koningin in huis aanranden in mijn bijzijn? 

Toen dit woord uit de mond van de koning was 

gekomen, bedekte men het gezicht van Haman.

9 En Charbona, een van de hovelingen die in dienst 
stond van de koning, zei: Zie, ook de galg die 

Haman heeft gemaakt voor Mordechai, die goed 

voor de koning gesproken heeft, staat bij het huis 

van Haman, vijftig el hoog. 

Schriftlezing: Esther 7 vers 1 t/m 10
Herziene Statenvertaling

Toen zei de koning: Hang hem daaraan.

10 Toen hingen zij Haman aan de galg die hij voor 
Mordechai had laten oprichten. Toen bedaarde de 

woede van de koning.

Schriftlezing: Esther 7 vers 1 t/m 10
Herziene Statenvertaling

’k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief, zijn vrede woont om mij.

’k Zie naar Hem op en weet:

Hij is mij steeds nabij.

188; ‘k Stel mijn vertrouwen
Samen zingen tijdens de collecte
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Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaat de storm te keer.

Leg maar gewoon je hand 

in die van onze Heer.

448; Je hoeft niet bang te zijn
Samen zingen tijdens de collecte

Je hoeft niet bang te zijn, 

als oorlog komt of pijn.

De Heer zal als een muur 

rondom je leven zijn.

448; Je hoeft niet bang te zijn
Samen zingen tijdens de collecte

Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaan de lichten uit.

God is er en Hij blijft, 

als jij je ogen sluit.

448; Je hoeft niet bang te zijn
Samen zingen tijdens de collecte


