
 
 
Welkom, Welkom iedereen 
 
Welkom, welkom 
welkom iedereen 
Doe je met ons mee? 
We beginnen zo meteen 
Welkom, welkom 
fijn dat jij er bent 
Zing gezellig mee 
als jij het liedje kent 
 
Maar eerst nog even dit 
voor we verder gaan 
tellen we tot drie 
en dan roep jij je naam 
1, 2, 3 ... 
Sorry maar helaas 
dat ging nog niet zo goed 
daar komt ‘ie nog een keer 
nu weet je hoe het moet 
1, 2, 3 ... 
 
Welkom, welkom! 

 
 
Esther dank je wel  
 
Esther, dank je wel. 
Wat je deed voor Israël, 
dat deed je voor de Heere God. 
Er kwam een omkeer in ons lot. 
Lai la la lai, lai lai la la lai. 
Lai la la lai, 
er kwam een omkeer in ons lot. 
 
Esther, dank je wel. 
Je zette alles op het spel. 
Er was gevaar bij bovendien, 
maar God heeft naar ons omgezien. 
Lai la la lai, lai lai la la lai. 
Lai la la lai, 
maar God heeft naar ons omgezien. 
 
Esther, dank je wel. 
Het is feest in Israël. 
Er klinkt een lied, een lofgezang: 
Wij danken God ons leven lang. 
Lai la la lai, lai lai la la lai. 
Lai la la lai, 
wij danken God ons leven lang. 
 
DNP 146 
 
1.Halleluja! Heel mijn leven 
zal ik zingen voor de HEER. 
Hem wil ik mijn liefde geven, 
telkens weer en telkens meer! 
Zingen wil ik dag aan dag 
en Hem prijzen vol ontzag. 

 
2.Macht van mensen heeft geen waarde: 
zoek daar niet naar zekerheid! 
Zelfs de sterkste is maar aarde, 
krijgt maar weinig levenstijd. 
Als zijn adem stokt, gaan ook 
al zijn plannen op in rook. 
 
3.Vol geluk mag ieder leven 
die de HEER als helper heeft. 
Hij heeft ons zijn woord gegeven 
en Hij maakte al wat leeft. 
Wie berooid is of geknecht 
geeft Hij brood en doet Hij recht. 
 
OvK 40 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
al gaat de storm tekeer. 
Leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 
 
 
 
 
 



Schriftlezing Basisbijbel: 
Esther 4 vers 8 t/m 17 
 
8 Hij gaf Hatach een kopie mee van de brief die 
naar alle provincies van het koninkrijk was 
gestuurd en waarin stond dat het Judeese volk 
vernietigd zou worden. Hatach moest die brief 
aan Ester laten zien, zodat ze zou weten wat er 
aan de hand was. Ook moest hij haar vragen 
om naar de koning te gaan. Mordechai wilde 
dat ze bij de koning om genade zou gaan 
smeken voor haar volk.  
9 Hatach ging weer naar binnen en vertelde 
Ester wat Mordechai hem had gezegd. 
10 Maar Ester stuurde Hatach naar Mordechai 
terug met de boodschap: 
11 "Iedereen die ongevraagd bij de koning 
komt, wordt gedood. Iedereen in het hele 
koninkrijk weet dat! Alleen als de koning zijn 
gouden staf naar je uitsteekt als je ongevraagd 
bij hem komt, blijf je in leven. En ik ben al 30 
dagen niet door de koning geroepen."  
12 Toen Mordechai dit van Hatach hoorde, zei 
hij:  
13 "Zeg tegen koningin Ester: Denk maar niet 
dat jij als enige van alle Judeeërs in leven zal 
blijven omdat je in het paleis van de koning 
woont.  
14 Als jij blijft zwijgen, zal er voor de Judeeërs 
wel op een andere manier redding komen. 
Maar jij en je familie zullen sterven. En wie 
weet ben juist jíj koningin geworden omdat 
deze dingen zouden gaan gebeuren." 
15 Ester liet Hatach het volgende antwoord aan 
Mordechai overbrengen:  

16 "Verzamel alle Judeeërs die in de stad Susan 
wonen. Eet en drink drie dagen en nachten 
niet. Ook ik en mijn dienaressen zullen drie 
dagen en nachten niet eten en drinken. Daarna 
zal ik naar de koning gaan, ook al heeft hij dat 
verboden. Sterf ik, dan is het niet anders." 
17 Mordechai vertrok en deed wat Ester hem 
had gevraagd. 
 
Opwekkining 807 
 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 

In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
(Refrein) 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
 
(Refrein) 
Waar U woont. 
 
Ovk 233 
God heeft een plan met je leven 
Je bent hier met een doel 
Geloof het diep van binnen 
T'is meer dan een gevoel 
Hij doet meer dan je kan bidden 
Hij is groter dan je denkt 
Ik weet dat hij je helpt 
Ik weet dat hij je kent 
 
Dus stap uit je boot 
Durf op water te lopen 
Vraag god om hulp 
En de hemel gaat open 
Wees maar niet bang hij is altijd bij jou 
In de storm in de strijd in een moelijke tijd 
God is trouw 



 
God heeft een plan met je leven 
Je bent hier met een doel 
Geloof het diep van binnen 
T'is meer dan een gevoel 
Hij doet meer dan je kan bidden 
Hij is groter dan je denkt 
Ik weet dat hij je helpt 
Ik weet dat hij je kent 
 
Dus stap uit je boot 
Durf op water te lopen 
Vraag god om hulp 
En de hemel gaat open 
Wees maar niet bang hij is altijd bij jou 
In de storm in de strijd in een moeilijke tijd 
God is trouw 
 
Halleluja Halleluja Halleluja Halleluja Halleluja 
Halleluja Halleluja Halleluja 
 
Dus stap uit je boot 
Durf op water te lopen 
Vraag god om hulp 
En de hemel gaat open 
Wees maar niet bang hij is altijd bij jou 
In de storm in de strijd in een moelijke tijd 
God is trouw 
 
Dus stap uit je boot 
Durf op water te lopen 
Vraag god om hulp 
En de hemel gaat open 
Wees maar niet bang hij is altijd bij jou 
In de storm in de strijd in een moelijke tijd 
God is trouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opwekking 715 
 
 
Wat hou ik van Uw huis 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
De binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, 
Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God. 
 
Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
Bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
Zo'n blijvende kans om te zingen voor U. 
 
Gelukkig wie naar U 
Vol van verlangen op weg zijn, 
Zelfs in het dorre bomendal 
Zien zij een bron en regenval, 
Gaan zij van zegen tot zegen, 
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dicht bij U 
Dan duizend dagen… 
 


