
Wijkberichten 18februari 2019

Kerkdienst. Opnieuw en verder: het boek Ester; komende zondag, 24 februari, lezen
wij Ester 7 – 8 : 2. De tweede lezing is Lucas 6 : 27 – 38. Wij hopen op een fijne en 
goede dienst!

In twee eerdere wijkberichten nam ik een gedicht op van Willem Barnard bij Ester.
Het eerste stond als gezang 45 ook in het Liedboek voor de Kerken. Hieronder een
derde gedicht. Heel ander woord- en taalgebruik, wat ook niet anders kan, want het
is uit de negentiende eeuw. Nicolaas Beets (1814 – 1903) dichtte het als onderdeel
van ‘Oosterlingen’ uit 1837. Tóch leuk om ook met deze versie kennis te maken:

ESTHER.
Schone Esther, toen uw blanke hand
het sluiergaas had weggeslagen,
en u des konings ogen zagen,
hoe kromp uw hart en ingewand!
Gij zaagt hem, van zijn pracht omtogen
in heerlijkheid en vorstentrots,
met gloed en vlammenschietende ogen
en blinkende als een engel Gods.

Hoe werd dat oog dus dof van vreze.
Dat van zo schoon een flikkring glom,
als ’t „Kom ik om, zo kom ik om”
het hart verhief der Joodse weze.
Hoe boog dat heerlijk hoofd van schrik,
hoe werd de vuurblos op die wangen,
bestorven voor die koningsblik,
door bleekte van de dood vervangen.

Maar toen gij in uw blanke hals,
op uw slavinne neergebogen
gelijk een leliebloem des dals,
bezwaard door droppels uit den hogen
des gulden schepters gouden knop
gewaar werdt, die de Koning voerde:
wat vreugd die toen uw ziel ontroerde,
hoe sloegt gij toen uw ogen op!

„Wat is u, Esther? spreek! schep moed!
Ik ben uw broeder; gij zult leven!”
„Heer! gij zijt wonderlijk en goed!” 
Maar weer heeft haar de spraak begeven.
Schone Esther! nogmaals zonkt gij neer
in d’ arm van uw ontstelde vrouwen…
Schone Esther had haar volk behouen,
en Abrams zaad herleefde weer.



 
Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Bijbelkring: Het verhaal gaat . We komen op dinsdagmorgen  26 februari weer bij
elkaar in de Rehobothkerk. We starten om 9.30 uur en ronden tegen 11.00 uur weer
af.  We lezen uit Het verhaal gaat van Nico ter Linden en dat geeft altijd weer stof tot
nadenken.  Centraal staat het evangelie van Johannes. We  praten met elkaar over
wat de verhalen ons te zeggen hebben vandaag.  Mocht u nooit geweest zijn, kom
gerust  eens  kijken.  Het  zijn  altijd  waardevolle  ochtenden  met  elkaar.  Van  harte
welkom!

Jannie Snoek en Petra Nijboer 

Huispaaskaarsen. Ook dit jaar is het weer mogelijk een huispaaskaars te bestellen. 
Afbeeldingen van de vier mogelijkheden en het bestelformulier liggen op de 
lectuurtafel in de kerkzaal.
De Paaskaars die in de Paasavonddienst van 20 april in onze kerk zal worden 
aangestoken is de kaars Verbondenheid. (B)

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.


