
Vra vir mamma of pappa

om die liedjie vir 

julle reg te kry.

www.youtube.com/watc

h?v=hvHi7N8kc8s

(Here I Bow - 

Brian & Jenn Johnson)

Luister saam as gesin 

na die lied.

"Ek behoort aan U....
verewig aan U"

KYK: Gaan kyk of die boek

Ester in die Ou of Nuwe

Testament is?

DINK: Ester is 1 van die 

enigste 2 boeke in die Bybel

genoem na 'n vrou. 

Weet jy wat is die ander een?

WONDER: God se naam word

nie een keer genoem in die

boek Ester nie...

WOW: Ester se Hebreeuse naam

was Hadassa.

PROE: In die paleis eet Ester

gesond. Kom ons eet lensiesop,

propvol yster, sink &

magnesium. (Resep op bl. 4)Ester se storie

cool

Nr, 5 in ons

reeks van 

mense met

ONGELOOFLIKE         

stories!
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Lees hierdie week Ester se verhaal (Virjonger kinders gebruik gerus

die Kinderbybel).

Ester hoor dat Hamman beplan om die Joodse volk te laat

doodmaak. Sy vas en bid vir 3 dae & nagte voor sy na die koning

gaan om hulp te vra om haar volk te red van uitwissing. 

(Gesels oor die emosies: moedeloos & verward)

Het jy al ooit moedeloos gevoel? 

God se vingerafdrukke is sigbaar deur die hele storie van Ester.

God was met haar toe sy haar ouers verloor het en aangeneem &

grootgemaak is deur haar oom. Dit was nie net toevallig dat sy mooi en

'n Jodin was nie. God het elke detail beplan sodat Ester op die regte tyd

en plek kon wees om haar volk te red van uitwissing.

Hoe ongelooflik is dit dat God ons elkeen kies om op 'n bepaalde tyd en

plek 'n verskil te maak.

LEES:

Ester 4 - 7 

UITKOMS:

Die kinders besef dat

God altyd agter die

skerms aan die

werk is.

3
Gesels-vrae 

Wat hoor ons?

Ester 4: 16

"Gaan maak al die Jode

bymekaar, en vas t.w.v. my.

Julle moet 3 dae nie eet en

drink nie.""



4 "Wie weet,
dalk moes jy juis

koningin word

Kleur vir Ester in!

om jou volk te help."

Ester 4: 14



4 - 6 porsies

30 ml Olyfolie

1 ui, fyngekap

2 knoffelhuisies, gekap

1 brandrissie, fyngekap

300 g chorizo-wors, in ringe gesny

25 ml gerookte paprika

1 x 400 g-blik tamaties

500 ml hoenderaftreksel

2 x 400 g-blikke lensies, gedreineer

sout & vars gemaalde swartpeper

Verhit olie in middelslag-pot

Braai ui, knoffel, rissie & wors vir  

 5 - 8 min of tot die uie begin

verbruin. Voeg paprika, tamaties en

aftreksel by. 

Verlaag hitte & laat stadig kook vir

10 - 15 min of tot vloeistof met

1/3 verminder het. Voeg lensies by

en bring weer tot kookpunt. 

Geur goed met sout & peper. 

Sit warm voor.

ONS MAAK LENSIE- EN - CHORIZOSOP5
Lekker gesond & heerlik vir die koue weer!.



Hou bou mens karakter?

Wanneer jy voor moeilike keuses te staan

kom, STOP en DINK wat reg is - nie wat

ander mense wil hê of doen nie, maar wat

jy weet God se wil is.

Dit beteken om soms teen die stroom te

swem. Druk deur en sien hoe God jou

gebruik om ongelooflike dinge te doen.!

Ester se karakter het gemaak dat sy God se

groot plan kon uitvoer.

Gesels hieroor...

6
Op die vlg. bladsy is

'n templaat van 'n

kroon. Druk uit,

 knip & versier.

Drajou kroon

wanneerjy voel 

jy kort moed as 

simbool dat jy,

 'n koningskind is





Help ons om op te staan vir

wat reg is. Vra God vir

leiding en of dit is wat Hy

wil hêjulle moet doen.

UITDAGING VIR DIE WEEK7 GEBED8

Bid voor jy

besluite

neem.

Ester se besluit red 'n volk van uitwissing!

Identifiseer hiedie week iets waarvoorjul as

gesin wil opstaan. Dalk is dit om ons dorp

skooner of veiliger te maak. Dalk is dit om te

kies om te bid vir julle skool. Dalk 'n saak op

sosiale media wat jul gaan ondersteun. 

Dit is nie maklik om op te staan vir wat reg is

wanneer almal anders dit maar net aanvaar

nie. Dit neem 'n brawe persoon om op te

staan vir wat reg is. 

Laat Ester se storie jou inspireer. 




