
 
 
 
 
 

KINDERVIERING 
op 3 februari 2019 

 

de 4e zondag na het feest Epifanie 

 

in de Ontmoetingskerk in Dordrecht 
 
 

Welkom 

Muziek 

Aansteken van de tafelkaarsen 

Stilte 

 

BEGIN 
 

Intochtslied: Lied 288 

Groet k: God is altijd om ons heen 

  en ook Jezus is bij ons. 

 v: De groeten van God de Vader 

  en van Jezus Christus onze Heer.  

 a: AMEN.  

Bemoediging en drempelgebed 

 k: Onze hulp komt van de HEER  

 a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 



 k: die trouw is zonder ophouden 

 a: EN ONS EN ONZE WERELD 

  NOOIT UIT ZIJN HANDEN LAAT VALLEN. 

 k: Hier zijn we, God, 

uw mensenkinderen. 

Soms voelen we ons alleen 

en weten we niet wat we zullen doen. 

Soms hebben we geen aandacht voor elkaar, 

maken we ruzie, willen we gelijk hebben. 

Soms zijn we bang. 

Wij bidden, God: 

bescherm ons en help ons. 

Dat bidden we, 

want U houdt van ons.  

 a: AMEN. 

Zingen: AWN II,27 Morgenlied   daarna gaan we zitten 

Gebed om ontferming 

Zingen: Lied 454 

 

WOORD 
 

  De jongste kinderen gaan de kinderhoek verkennen 

Het verhaal van ESTER 

  De jongste kinderen komen terug 

Het verhaal over Anders 

We zingen mee met: Iedereen is anders 

 

  Opdracht voor de jongste kinderen: Teken jezelf 

 

DOE IETS !!! 

- Het verhaal van de vier ESTER 

- Gesprek met de oudere kinderen 



Het lied van ESTER 

 

Het verhaal van ESTER uit de Bijbel: Ester 4 : 9-17 

 
Hatach ging terug naar Ester en vertelde wat Mordechai 

gezegd had. Maar Ester stuurde hem weer naar Mordechai met 

het volgende antwoord: ‘Het is nu al dertig dagen geleden dat ik 

bij de koning mocht komen. En er is één wet die iedereen in het 

hele koninkrijk kent. Daarin staat dat je nooit zomaar naar de 

koning mag gaan. Als je dat toch doet, word je gedood. Behalve 

als je de gouden staf van de koning mag aanraken. Dan blijf je 

in leven. Die wet geldt voor iedereen, voor alle mannen en alle 

vrouwen. Ik kan dus niet zomaar naar de koning toe gaan.’ 

Toen Mordechai dat gehoord had, stuurde hij Hatach weer naar 

Ester met het volgende antwoord: ‘Jij woont in het paleis van 

de koning. Maar je moet niet denken dat jij daarom als enige 

van alle Joden gered zult worden. Als jij nu niet met de koning 

praat, zal er wel op een andere manier hulp komen. De Joden 

zullen dan gered worden, maar jij en je familie zullen sterven. 

En weet je wat ik denk? Misschien heeft het wel zo moeten 

zijn. Misschien moest jij koningin worden om je volk te redden.’ 

Toen Ester dat gehoord had, stuurde ze Hatach naar 

Mordechai met het volgende antwoord: ‘Roep alle Joden in Susa 

bij elkaar. Spreek af dat jullie niet meer eten en drinken, drie 

dagen lang. Doe dat voor mij. Eet niet en drink niet, overdag 

niet en ook ’s nachts niet. Mijn dienaressen en ik zullen ook niet 

meer eten en drinken. Daarna zal ik naar de koning gaan, ook al 

is dat tegen de wet. Als ik moet sterven, dan moet dat maar.’ 

Mordechai ging weg en deed wat Ester gezegd had. 

 

Moraal van het verhaal 

We zingen: God kent jou vanaf het begin 

 

  we kijken naar de tekeningen van de jongste kinderen 



 

ANTWOORD 
 

Gebeden, afgesloten met het zingen van het Onze Vader 

Inzameling   de kleinsten kunnen worden gehaald uit de oppas 

Tot slot:  Lied 423 

 

ZENDING en ZEGEN 
 

Muziek 

 

 

de volgende KINDERVIERING is op Palmzondag 14 april 
 

… en op 17 februari is er ’s middags een KERK-OP-SCHOOT-dienst 

… en op 17 maart is er om 10 uur een JONGERENVIERING 


