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Orgelspel 
 

Binnenkomst kerkenraad, 
het kind van dienst verzet de liturgische klok en steekt de tafelkaarsen aan  
 

Welkom en moment van stilte 
 

Intochtslied NLB 283 
 

1. In de veelheid van geluiden  
in het stormen van de tijd 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt 
 

2. En van overal gekomen 
drinkend uit de ene bron 
bidden wij om nieuwe dromen 
richten wij ons naar de zon 
 

3. Want wij mensen op de aarde  
raken van het duister moe 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe 
 

4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid 
 

5. Die ons naam voor naam wilt noemen 
al uw liefde ons besteedt 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee  

 

Bemoediging en drempelgebed 
 

V:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G: en ons nooit loslaat 
 

V: God, U die de morgen ontbood  
 en het licht hebt geroepen, 
G: zegen ook ons met Uw licht! 
 

V: Ondoofbaar vuur, over ons opgegaan als een zon, 
 vat ons samen in Uw stralen, 
G: zet ons verhaal in Uw licht. 
 



V: God, U die de weerstand van de nacht wilt breken, 
 onze toekomst aan het donker afdwingt, 
G: roep Uw licht over ons uit. Amen. 
 

Zingen ‘Wie ben jij?’ van Elly en Rikkert 
 

Wie ben jij, wie ben jij? 
de wereld is van jou en mij 
dus noem je naam 
je hoort erbij (2x) 
 

Hé hallo (hé hallo) ik ben Bram 
en ik kom uit Amsterdam 
's winters schaats ik op het IJ 
en wie ben jij? 
 

Allo bonjour (allo bonjour) je suis Marie 
ik hou van stokbrood met brie 
Paris dat is de plaats voor mij 
en wie ben jij? 
 

Wie ben jij, wie ben jij? 
de wereld is van jou en mij 
dus noem je naam 
je hoort erbij (2x) 

Hola, hola (hola, hola) ik ben Juan 
ik dans de tango als ik kan 
dan voel ik me frank en vrij 
en wie ben jij? 
 

Goeiendag (goeiendag) ik ben Lien 
ik ben klein maar tel voor tien 
in Vlaanderen zeg ik U en gij 
en wie ben jij? 

Wie ben jij, wie ben jij? 
de wereld is van jou en mij 
dus noem je naam 
je hoort erbij (2x) 
 

Hi everyone (Hi everyone) I am Tom 
can you hear where I come from? 
I like New York applepie 
en wie ben jij? 

Shalom, shalom (shalom shalom)  
ik ben Jaël 
en ik woon in Israël 
dat is het beloofde land 
voor jou en mij 

 

Wie ben jij, wie ben jij? 
de wereld is van jou en mij 
dus noem je naam 
je hoort erbij (2x) 

 

Moment met de kinderen, die daarna naar de bernetsjinst gaan 
 

Groet 
V: De Heer zij met u 
G:  Met u zij de Heer 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 

Schriftlezing Esther 1: 10-12, 2: 5-7, 3: 1-6, 4: 14-17 
 

Hoofdstuk 1: 10-12, door Vasthi 
10 Op de zevende dag, toen de koning door de wijn in een vrolijke stemming was, beval hij 
Memukan, Bizzeta, Charbona, Bigta, Abagta, Zetar en Karkas – de zeven eunuchen die zijn 
persoonlijke dienaren waren – 11 om koningin Vasthi, getooid met de koninklijke 
hoofdband, bij hem te brengen; hij wilde de rijksgroten van de volken haar schoonheid laten 
zien, want zij was mooi. 12 Maar toen haar het bevel van de koning door de eunuchen werd 
overgebracht, weigerde koningin Vasthi te komen. Dit ergerde de koning zeer en hij ontstak 
in woede. 
 



Hoofdstuk 2: 5-7, door Mordechai 
5 Nu woonde er in de burcht van Susa een zekere Mordechai, een Jood. Hij was een zoon 
van Jaïr, de zoon van Simi, de zoon van Kis, uit de stam Benjamin. 6 Hij was een van de 
ballingen uit Jeruzalem die samen met Jechonja, de koning van Juda, door koning 
Nebukadnessar van Babylonië in ballingschap waren weggevoerd. 7 Deze Mordechai was de 
pleegvader van Hadassa, ook Ester genoemd, die een nicht van hem was en geen vader en 
moeder meer had. Na de dood van haar ouders had Mordechai haar als dochter aangenomen. 
Het meisje was mooi en aantrekkelijk.  
 

Hoofdstuk 3:1-6, door Haman 
1 Na verloop van tijd gaf koning Ahasveros een hoge positie aan Haman, de zoon van 
Hammedata, een nakomeling van Agag: hij plaatste hem boven alle rijksgroten aan zijn hof. 
2 Alle hoge functionarissen van de koning die in de Koningspoort waren, vielen telkens voor 
Haman op de knieën en bogen zich voor hem neer, want zo had de koning het geboden. 
Alleen Mordechai knielde of boog nooit. 3 De functionarissen van de koning in de 
Koningspoort spraken Mordechai daarover aan: ‘Waarom overtreedt u het gebod van de 
koning?’ 4 Dit vroegen ze hem elke dag weer, zonder dat hij zich iets van hun woorden 
aantrok. Toen lichtten ze Haman erover in, om te zien of Mordechai in zijn houding zou 
volharden; hij had hun namelijk verteld dat hij een Jood was. 5 Toen Haman te weten kwam 
dat Mordechai niet voor hem knielde of boog, werd hij woedend, 6 en hij besloot Mordechai 
uit de weg te ruimen. Maar nadat men hem had verteld uit welk volk Mordechai stamde, was 
de dood van Mordechai alleen hem niet genoeg: vanaf dat moment zon Haman op middelen 
om alle Joden in Ahasveros’ rijk om te brengen, heel Mordechais volk.  
 

Hoofdstuk 4: 14-17, door Mordechai 
14 Als jij nu zwijgt, 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.’ 15 Toen liet Ester het volgende 
antwoord aan Mordechai geven: 16 ‘Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast 
voor mij: eet niet en drink niet, overdag niet en ’s nachts niet, drie dagen lang. Ook ik zal op 
die manier vasten met mijn dienaressen. Daarna zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de 
wet. Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen.’ 17 Mordechai ging weg en deed wat 
Ester hem had opgedragen.  
 

Zingen NLB 756 
 

1. Laat komen, Heer, Uw rijk, 
Uw koninklijke dag, 
toon ons Uw majesteit, 
Messias, Uw gezag! 

 

2. Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefd' en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 

3. Dat land, het ons vanouds 
vertrouwde Kanaän, 
waar God zijn stad herbouwt; 
Sion, waar zijt ge dan? 

  

4. Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 

5. Dat alle tyrannie 
eens zal geleden zijn? 
O sabbat Gods! En zie, 
dan zal het vrede zijn! 

6. Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
Die onze Herder zijt! 



7. Uw schapen zijn in nood, 
uw naam wordt niets geacht… 
men breekt uw volk als brood, 
men heeft ons opgejaagd. 

  

8. De nacht is als een graf, 
ontij heerst in het rond. 
Kom van de hemel af, 
o Ster van Gods verbond! 

Verkondiging 
 

Muziek van Martin ‘Ken je mij’  
(geschreven door Huub Oosterhuis, gezongen door zijn dochter Trijntje) 
 

Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 

 

Ogen die door de zon heen kijken 
Zoekend naar de plek waar ik woon 
Ben jij beeldspraak voor iemand 
die aardig is, of onmetelijk ver, 
die niet staat en niet valt 
en niet voelt als ik, 
niet koud en hooghartig 

Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 

Hier is de plek waar ik woon 
Een stoel op het water, 
Een raam waarlangs het opklarend weer 
Of het vallende duister voorbij vaart 
Heb je geroepen? Hier ben ik  

 
 

Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 

 
 
 
 
 

 
Ik zou een woord willen spreken 
Dat waar en van mij is 
Dat draagt wie ik ben, 
dat het houdt, 
Ik zou een woord willen spreken 
Dat rechtop staat als mens  
die mij aankijkt en zegt 
Ik ben jouw zuiverste zelf, 
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben 

 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 

Ben jij de enige voor wiens ogen 
Niet is verborgen van mijn naaktheid 
Kan jij het hebben, 
Als niemand anders, 
Dat ik geen licht geef, niet warm ben, 
Dat ik niet mooi ben, niet veel 
Dat geen bron ontspringt 
in mijn diepte 

Dat ik alleen dit gezicht heb, 
geen ander. 
Ben ik door jou, zonder schaamte, 
gezien, genomen, 
door niemand minder? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 



Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 

Zingen ‘Een opstandingslied’ (tekst A.C. Bronswijk, melodie NLB 968) 
 

1. Sta op als mens van zegen,  
verspreider van het licht,  
aan wie is af te lezen  
de glans van Gods gezicht.  
Aan wie is uit te horen  
de waarheid van zijn stem.  
Sta op als mens van zegen,  
geroepene door Hem.  

 

2  Sta op als mens van liefde,  
die omziet naar het hart.  
Als schuilplaats tijdens stormen,  
bij dat wat ons benart. 
Als anker in de branding  
met vaste grond in Hem.  
Sta op als mens van liefde,  
geroepen door Gods stem. 

Gebeden, die we besluiten met een moment van stil gebed  
en het gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt 
Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede 
Gelijk in de hemel als zo ook op de aarde 
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden 
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze 
Want van U is het Koninkrijk  
En de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.  
Amen. 
 

Inzameling  
Tijdens de inzameling komen de kinderen terug uit de bernetsjinst 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slotlied NLB 675 
 

1. Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 

 

2. Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op andere lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 

   heeft mij aan 't licht getild! 
 
3. Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 

 

4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van Uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 

          het komend bruiloftsfeest. 
 

Wegzending en zegen, 
door de gemeente beantwoord met NLB 425 
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord  
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal  
door liefde gedreven om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal  
 


