
Hoi jongens en meisjes, 

GELUKKIG NIEUWJAAR!! 

Hebben jullie fijne kerstdagen gevierd? En zijn jullie oudjaarsavond opgebleven 

tot 00.00 uur om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen? Wij zijn nog steeds 

heel enthousiast over de kerstvoorstelling op 1ste kerstdag in de kerkdienst. Wat 

was het een mooi optreden, wat 

deden jullie het goed met elkaar.  

Het verhaal van de kleine 

trommeljongen vertelde ons hoe we 

andere mensen iets kunnen geven 

zonder daarvoor hele dure dingen 

te kopen. Gewoon door jezelf te zijn 

en bijvoorbeeld je eigen talent te 

laten zien. Laten we in 2019 eens kijken naar onze eigen talenten en hoe we die 

kunnen inzetten om onszelf en de mensen om ons heen blij te maken of te 

helpen. 

“Stel je voor, jij wordt uitgekozen uit heel veel mensen. Iemand wijst je aan: Ja, 

jij! Jou bedoel ik! Het kan een hele eer zijn als juist jij wordt uitgekozen. Stiekem 

dromen we er allemaal wel een beetje van om een talentshow te winnen. Maar 

het kan ook lastig zijn als je wordt uitgekozen, als het gaat om iets dat gedaan 

moet worden. Moet jij dat dan doen? De komen weken gaan we lezen uit het 

boek Ester. Uit heel veel meisjes werd zij uitgekozen om Koningin te worden van 

het grote Perzische rijk. Dat is natuurlijk bijzonder, maar het brengt ook een 

grote verantwoordelijkheid met zich mee.” De komende weken gaan we hier met 

elkaar mee aan de slag. Wij hebben er weer veel zin in, jullie ook? 

Groetjes Bernedine, Jolanda, Annet en Wendy 
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Zondag 13 jan 2019 – Lucas 3:15-16+21-22 

Hij hoort bij God  
Johannes doopt mensen in de Jordaan. Is hij de 
messias? Johannes vertelt dat hij dat niet is. Als 
Johannes even later Jezus doopt, weten de mensen dat 
Jezus de Zoon van God is. 

 

Zondag 20 jan 2019 – Ester 2:1-17 

Jij bent het!  
Vanaf deze zondag lezen we 6 keer uit het boek Ester. 
Koning Ahasveros zoekt een koningin. Uit het land 
komen meisjes naar het paleis, ze maken zich mooi en 
proberen bij de koning in de smaak te vallen. 
Uiteindelijk kiest hij een joods, buitenlands meisje Ester.  

 
Zondag 27 jan 2019 – Ester 3 

Macht en vrijheid  
Deze week maken we kennis met Haman, een van de 
ministers van de koning. Hij heeft gruwelijke plannen 
om het Joodse volk uit te roeien. Met de kinderen staan 
we stil bij macht en vrijheid.  

 
Zondag 3 febr 2019 – Ester 4 

Doe iets!  
De oom van Ester, Mordechai, verschijnt voor de 
koningspoort. Hij is diep in de rouw vanwege het lot dat 
zijn volk boven het hoofd hangt. Hij vraagt Ester om 
hulp.  

 

Zondag 10 febr 2019 – Ester 5:1 - 6:11 

Wat is je plaats?  
Koning Ahasveros vraagt aan Haman wat je moet doen 
om iemand eer te bewijzen. Haman denkt dat het over 
hem gaat en bedenkt de mooiste manieren. Alleen blijkt 
dat de koning Mordechai bedoelt. En Haman mag het 
uitvoeren… 
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