
LITURGIE KINDERDIENST 
 

voor de morgendienst op zondag 3 februari 2019  
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Br. B. Koerts St. R. de Jong 

Gastgezin: fam. W. Cannegieter Gastgezin fam. W. Cannegieter 

Oppasdienst (0-3) 
Geeke Wijsbeek 
Anka Koerts 
Leonie Cannegieter 

Oppasdienst (3-6) 
Annie Cannegieter 
Marijke Cannegieter 

Oppasdienst (0-4) 
Janna Meijer 
Yvonne Cannegieter 

Mededelingen  
Bloemengroet: De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente, naar 
mevrouw van der Zee en worden weggebracht door Jeanet Hillenga. 
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede 
collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
Hulpverleningszondag: Vandaag is het hulpverleningszondag de tweede collecte is 
dan bestemd voor de hulpverlening. Bij de uitgang is er een collecte voor de zending. 
Collectebonnen: Morgenavond bent u weer in de gelegenheid om collectebonnen aan 
te schaffen in het gebouw. De penningmeester is aanwezig tussen 18.30 uur en 19.00 
uur. 
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema van 
vandaag is “Trouwe Mordechai en jaloerse Haman.” 
Koekactie kinderkoor: Het kinderkoor wil iedereen hartelijk bedanken voor het kopen 
van koeken, geven van giften of het worden van vriend van het kinderkoor. Bedankt! 
Wilt u vriend worden van het kinderkoor? Vraag dan het informatiepakket aan bij het 
kinderkoor. kinderkoordekleineparels@gmail.com   

 
Mededelingen D.V. 
Zondag 10 februari 2019: Volgende beginnen de diensten op de normale tijden, 09.30 
uur en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. J. van Amstel voor te gaan. 
Gastgezin op deze zondag is fam. N. Davids. 

Jaarfeest 16 maart: Noteert u alvast de datum voor het jaarfeest in uw agenda? 

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een mooi programma. Reserveer daarom 
de avond van 16 maart om als gemeente een ontspannen avond te vieren. 

KVA jubileum avond 8 februari: KVA Onstwedde bestaat dit jaar alweer 5 jaar!  Vier 

het met ons mee op deze speciale en bijzondere editie op vrijdag 8 februari 2019. 
Pastor, theoloog en ondernemer Stephen van der Leij uit Groningen zal spreken op 
deze speciale KampVuurAvond. Het thema is: "Let op je dekking!"  
Mis het niet en kom voor het eerst of voor het 5e jaar; van harte welkom! 

 

 



Welkom en mededelingen  
 
Zingen: Opwekking 54 
Looft de Here, alle gij volken, 
prijst Hem, alle gij natiën, 
want zijn goedertierenheid 
is machtig over ons, 
en des Heren trouw 
is tot in eeuwigheid. (2x) 

Halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja. 
 
 
 

 
Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God  
 
Zingen: Lees je Bijbel, bid elke dag 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
bid elke dag, bid elke dag. 
Lees je bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. 
Dat je groeien mag, dat je groeien mag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
Read your bible, pray every day, 
pray every day, pray every day. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow. If you want to grow, 
if you want to grow. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Optreden 

- Vandaag 
- Leeuw van Juda 

 
Woorden van God 
 
Zingen: Kinderopwekking 27b 
'k heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag. 
In m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k heb Hem nodig, dag aan dag. 
 

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven. 
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag. 
In m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k wil Hem volgen, dag aan dag. 

 



Lezen uit de Bijbel: Esther 4: 8-17 
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. 
 
Zingen: Kinderopwekking 233 (God heeft een plan met je leven) 
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. 
 
 
 
 

 
Stripboekpreek: Esther durft! En jij? 
 
 
 
 
 



Zingen: Opwekking 42 
'k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en 'k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Kinderopwekking 185 
De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt zijn licht 
over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal zijn vrede 
aan je geven. 
 
De Here zegent u 
en Hij beschermt u, 
Hij schijnt zijn licht 
over uw leven. 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij u zijn, 
Hij zal zijn vrede aan u geven, 
Hij zal zijn vrede aan u geven. 
 
Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


