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Kerkdienst
Tweemaal  hebben  wij  gelezen  uit  het  boek  Ester.  Aanstaande  zondag,  3  februari,
verwelkomen wij een gastvoorganger. Misschien zet die de lezing uit Ester voort, maar een
andere schriftlezing is natuurlijk ook heel goed mogelijk en prima; Een fijne en goede dienst
gewenst!

Bij het boek Ester dichtte Willem Barnard een lied, dat in het Liedboek voor de Kerken als
gezang 45 was opgenomen. In het Liedboek 2013 komt het niet meer voor. Elk gedicht is
natuurlijk ook een interpretatie van een tekst en die spreekt meer of minder aan, waardoor ook
een kerklied na verloop van tijd of tot de geliefde top gaat horen, of langzaam weer verdwijnt.
Het gezang neigt in het slotcouplet naar de christelijke kant en neigt daarmee ook naar de kant
van het niet puur-Joods laten van het boek Ester. Het wordt gezongen op de melodie van
psalm 91 en de tekst is:

     1. O Gij die onze koning zijt
         en Heer van alle goden,
         die Abraham hebt uitgeleid
         en Israël ontboden,
         o Here zegen wie U zoekt
         en doe uw naam herleven!
         Gij hebt ons toch niet in uw boek
         ten dode opgeschreven!

     2. Van kindsbeen af heb ik gehoord,
         waar elk zich om verwondert,
         dat Israël U toebehoort,
         door U is afgezonderd.
         Gij hebt ons naar uw woord gedaan,
         Gij hebt ons aangenomen.
         O Heer, hoe zijn wij voortgegaan!
         Waar is het toe gekomen!

     3. Nu onze nood voor ogen is,
         dat is om onze zonden.
         De Heer die in den hoge is,
         heeft ons weer heengezonden.
         Geen mededogen is ons deel:
         wij hadden God verlaten;
         de boze grijpt ons naar de keel,
         Haman en zijn soldaten!

     4. Zij zijn op hunner goden hand
         en zullen ons haast dwingen,
         dat wij hier in dit snode land
         uw lof niet langer zingen.
         Houd Gij uw lof in stand, o Heer,



         de wereld overstelpt ons,
         zo bid ik U van harte zeer,
         geen ander immers helpt ons.

     5. Zij roepen úit eens mensen macht,
         die als een leeuw zal woeden.
         O hoed in deze wereldnacht
         uw lammeren ten goede!
         Gedenk weer aan uw maagd, o God,
         en geef haar taal en teken,
         opdat zij openhartig tot
         hardvochtigen kan spreken.

     6. Gij weet, o Heer, hier staat uw kerk
         en bidt voor al haar kleinen!
         De vijand is ons veel te sterk,
         doe Gij hem dan verdwijnen!
         Bewijs aan ons uw werk, uw wil,
         opdat onder uw ogen
         wij allen hier gerust en stil
         godzalig leven mogen!

Wensenformulier uitvaart
De  volgende  mogelijkheid  waarop  u  naar  de  Rehobothkerk  kunt  komen  om  het
wensenformulier  te bespreken en mee te nemen, is op een avond: op donderdag 7 februari
vanaf 19.30 uur ligt het voor u klaar en ik zal natuurlijk zelf aanwezig zijn. Het formulier is
bedoeld  als  handvat  om met  uzelf  in  gesprek te  gaan over  uw eigen  uitvaart  en om uw
persoonlijke wensen daarbij ook vast te kunnen leggen. Ook is er alle ruimte om vragen rond
een kerkelijke uitvaart te bespreken. Een goed ding om te doen! Welkom!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Centraal Steunpunt Pastoraat Centrum-West
Voor pastorale-  en diaconale  vragen bereikbaar  op telefoonnummer  06 35 12 26 65 (alle
dagen  van  ’s  morgens  9.00  uur  tot  ’s  avonds  22.00  uur). Het  CSP  verwijst  naar  de
professionele pastores, de ouderling of diaken of reikt een adres aan uit de sociale kaart van
Vlaardingen. De gesprekken zijn van pastorale aard. Het CSP is geen telefonische hulpdienst.

Wilt u een vermelding onder de pastoralia? Voor uzelf of voor een ander? Geef dit uiterlijk
op vrijdag per mail door aan een van de pastores.


