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                             PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 16 nov. 2014      

Het regende 
deze zondag. 
Dat was voor 
klein 
(zondagschool) 
en groot geen 
reden om thuis 
te blijven. 

 
Dienst van de voorbereiding 

Omdat ds. Dijkstra van Grou 
verhinderd was, ging deze morgen 
ds. M. Hulzenbos van Britsum voor. 
Na een welkom van de ouderling 
van dienst Alie Bouma zingen we 
het intochtslied: lied 287: 1,2 en 5: 
”Rond het licht dat leven doet”   
Na het votum en groet volgt het stil 

gebed, waarna ds. Hulzenbos het 
drempelgebed uitspreekt.  
 We zingen dan lied 25: 1, 2, 4 en 7: 
“Heer, ik hef mijn hart en handen”  

We zien 
tegen-
woordig 
een wereld die ver verwijderd is van het 
koninkrijk Gods. Er hebben nog nooit zoveel 
kinderen in onveilige gebieden gewoond. 
Oorlog, zo redeloos, zo radeloos zo grenzeloos. 
Waar is God? Hierna volgt het kyriëgebed, 
waar we alles voor God neerleggen en bidden 
om Zijn hulp.  
Dit gebed sluiten we af met SOW 75: “Heer, 
onze Heer.” 

We zingen als glorialied: lied 304: “Zing van de 
Vader die in de beginne” 
 

Dienst van de schriften 
Ds. Hulzenbos  gaat ons voor in gebed bij de opening 
van de schrift.  
De eerste schriftlezing is uit het boek Esther 
hoofdstuk 2: 16- 23. Het Perzische rijk is 
immens groot. Het strekte zich uit  van India 
tot de Middellandse zee.  Esther kwam bij 
Ahasveras en werd koningin. 
We zingen lied 825: 1- 4 “De wereld is van 
Hem vervuld”   
De tweede schriftlezing is uit Lucas 4: 14- 
21. Jezus ging op de sabbat naar de 
synagoge in Nazareth en las daar voor uit 
de boekrol van de profeet Jesaja en zei, nadat  Hij 
weer was gaan zitten: “Vandaag hebben jullie deze 
schrifttekst in vervulling zien gaan”  We zingen lied 
713: 1-5 “Wij moeten Gode zingen”  

 
Overdenking 
Het boek Esther is een apart boek in de Bijbel. 
Het is één van de vijf feestrollen die elk jaar bij 
het Poerimfeest wordt voorgelezen. Het is dan 
bijna te vergelijken met carnaval met veel eten en 
drinken. Koning Ahasveras vierde 180 dagen 
feest met alle belangrijke mensen uit zijn 
koninkrijk. Toen volgden nog 7 dagen van 
drinken. Hier mocht iedereen aan meedoen. Het 
was een feest zonder remming. En zo wordt alles 
wordt grenzeloos. Koningin Vashti moet op 
komen draven zodat hij kan opscheppen met zijn 
mooie vrouw. Zij weigert en zet zo de koning in 
zijn hemd. Maar vrouwen mogen geen nee 
zeggen en dit wordt direct afgestraft. 
De vrouwen in zijn rijk zouden dit eens 
op kunnen volgen. Er moet een 
nieuwe koningin komen en alle mooie 
jonge vrouwen uit het hele land 
worden 12 maanden lang behandeld 
met alle schoonheidsmiddelen die er 
te vinden zijn en speciale diëten. Dan 
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wordt Esther gekozen. Ze moet op eieren lopen 
om niet in deze grenzeloze wereld te worden 
meegezogen en niet weggestuurd te worden. 
Haar joodse naam is Hadassa, maar ze neemt 
nu de naam Esther aan  wat betekent: ik ben 
verborgen. Ze houdt haar Joods zijn verborgen. 
Gods naam komt niet in het boek voor. God is 
hier verborgen aanwezig. 
Esther is de heldin. Ze houdt zich niet aan de 
wetten van meden en perzen maar aan de 
wetten van Mozes. Ze gehoorzaamt niet de 
koning maar haar oom Mordechai.  
Soms is God in ons leven ook verborgen, kan 
ons leven ons soms absurd voorkomen. We 
hebben er geen grip op en het enige dat we 
dan kunnen doen is vertrouwen.Net zo als 
Esther. Als gelovigen kunnen we het verschil 
maken door kleine dingen. Er voor anderen te 
zijn. Jezus wil de weg met ons gaan. 
 
Na stilte en muziek zingen we van lied 221 alle 
drie de verzen: “ Zo vriendelijk en veilig als het 
licht”  
 

Dienst van het Delen 
De bloemen gaan naar Griet 
Posthmus van de 
Algerasingel 
 
1e Collecte:  Kerk 
in Actie: Geef 
voor een kind. 
Janny Pimmelaar 
geeft uitleg.  
2e Collecte:  kerkelijk werk 
 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De gebeden sluiten we af met het gezamenlijk 
“Onze Vader”. 

 
Ons 
slotlied 
is lied 
418 
alle 
vier de 

verzen: ” God, schenk ons de kracht” 

 
Heenzending en Zegen 
Hierna 
worden we 
heengezon-
den met de 
Zegen van de 
Heer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:   ds. M. Hulzenbos  
Organist:  Albert Minnema  
Koster:   Iepie Lindeboom 
Bloemen:  Bep Minnema 
Ouderling van dienst:  Alie Bouma 
2e ouderling:  Janny Veenstra  
Diakenen: Tjitske Cnossen 

 en Janny Pimmelaar. 
HM  

 


