
1
Voorbereiding Bouwstenen

debijbel.nl/bijbelbasics

Ester 3:1-15 | Haman wil het Joodse volk ombrengen

debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad

Voorbereiding

1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de tweede van een blok 

met drie verhalen over het Joodse meisje 

Ester dat haar volk van de ondergang redt.

Op deze zondag staat Ester 3:1-15 centraal: 

Haman wil het Joodse volk ombrengen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we 

ons op Haman die een slecht plan bedenkt.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten 

we ons op Haman die alle Joden in het 

Perzische rijk wil doden.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Vorige week lazen we dat Ester, een Joods 

meisje, werd uitgekozen als koningin van 

het grote Perzische rijk. Het boek vervolgt met 

een verhaal over Esters pleegvader, Mordechai. 

Wanneer hij bij de ingang van het paleis aan 

het werk is, hoort hij dat twee mannen een plan 

smeden om de koning te doden. Mordechai vertelt 

dit aan Ester, die de koning op tijd waarschuwt 

zodat ze hun plan niet kunnen uitvoeren. In het 

hoofdstuk dat we vandaag lezen, valt het voetlicht 

op de tegenstander van Mordechai: Haman.

Haman wil het  
Joodse volk ombrengen
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Haman wil het Joodse volk ombrengen

3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

De Perzische koning geeft een hoge positie aan 

Haman, een nakomeling van Agag. De afkomst 

van deze Haman spreekt boekdelen. Agag was 

een koning van de Amalekieten. Hij voerde 

oorlog tegen koning Saul, die net als Mordechai 

uit de stam Benjamin kwam (1 Samuël 15). De 

Amalekieten waren aartsvijanden van het volk 

Israël (zie bijvoorbeeld Exodus 17:16). En zo ook 

zal deze Haman een aartsvijand worden van het 

Joodse volk.

Op koninklijk bevel moeten alle dienaren van 

de koning zich voor Haman buigen, telkens 

wanneer ze hem zien. Maar Mordechai weigert 

steeds. De reden die hij geeft, is dat hij een 

Jood is. Waarom hij als Jood niet voor Haman 

wil buigen, blijft raadselachtig. Buigen was 

een gebruikelijke manier om iemand respect 

te tonen, ook in Israël. Het zou kunnen dat het 

eerbetoon aan Haman verderging dan alleen 

een buiging: dat Haman zich als een god liet 

vereren, en dat Mordechai daar niet aan wilde 

meedoen. Of misschien wilde hij Haman geen 

eer geven omdat die een Amalekiet was. Hoe 

dan ook, de weigering van Mordechai roept 

een vraag op, die een van de belangrijkste 

onderwerpen is van het boek Ester: mag een 

Jood ongehoorzaam zijn aan een koninklijk 

bevel omdat hij een Jood is?

Haman wordt woedend door Mordechais 

afwijzing. Hij is diep beledigd. Omdat Mordechai 

hem weigert te eren vanwege zijn Joodse 

identiteit, richt Haman zijn woede niet alleen 

op hem, maar op het hele Joodse volk. Hij 

besluit dat hele volk uit te roeien. Om de dag te 

bepalen waarop dit gebeuren moet, laat Haman 

het poer werpen, dat is het Perzische woord 

voor ‘lot’.

Daarna gaat Haman naar koning Ahasveros. Hij 

vertelt de koning over een volk – waarvan hij 

de naam niet noemt – dat afgezonderd leeft en 

waarvan de wetten anders zijn dan die van alle 

andere volken. Waarschijnlijk bedoelt hij met die 

wetten de Tora, de godsdienstige voorschriften 

van het Joodse volk. Vervolgens beweert hij 

dat die wetten leiden tot ongehoorzaamheid 

aan de wetten van de koning. Hij richt de 

ongehoorzaamheid van Mordechai dus op 

het hele volk. Op deze sluwe wijze weet 

Haman de koning ervan te overtuigen dat 

zijn wraakzuchtige plan – het doden van alle 

Joden – in het belang van de koning zelf is. 

Hij biedt de koning ook nog eens een enorm 

bedrag aan zilver aan als de koning ‘ja’ 

zegt, waarschijnlijk het geld dat hij van de 

Joden hoopt buit te maken. Maar geld kan 

de koning niet veel schelen: dat stelt voor 

hem, met al zijn rijkdom, weinig voor. En dat 

volk interesseert hem al helemaal niet. Haman 

mag gerust zijn gang gaan. Zo gemakkelijk laat 

de koning zich door Haman overhalen.

En zo gebeurt het, dat er een bevel wordt 

gegeven dat verzegeld is met de ring van de 

koning zelf. Daarin wordt de datum genoemd 

waarop het hele Joodse volk gedood moet 

worden. Iedereen moet op die dag – de 

dertiende dag van de twaalfde maand, precies 

één dag voor het Joodse Paasfeest – voorbereid 

zijn. Het bevelschrift wordt door boden met 

spoed over het hele rijk verspreid. Het lijkt een 

volkomen hopeloze situatie voor de Joden.

Als lezer blijf je met allerlei vragen achter: waar is 

God in dit verhaal? Moet Hij zijn volk niet redden? 

En hoe zit het met Ester, die toch ook Joods is, 

maar haar afkomst geheim heeft gehouden? De 

antwoorden zijn nu nog verborgen, maar in de 

loop van het verhaal zal er steeds een tipje van 

de sluier worden opgelicht.
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Ester 3:5.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Ester 2:5-6.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 

In de kerkdienst

-  een plaatje van een 

Jodenster

4-8 jaar 

Om te beginnen

Per kind:

-   een wc-rolletje

-   drie vouwblaadjes van 10 x 

10 centimeter

-   twee elastiekjes

-   een paar kleine 

kiezelsteentjes of schelpjes

En verder:

-   viltstiften

-   lijm

-   stickertjes of ander 

versiermateriaal

4-6 jaar 

Om te doen: Goed plan?

Per kind:

-  de werkbladen

-   een rood potlood

En verder:

-   kleurpotloden

6-8 jaar 

Om te doen: Verder kijken

Per drie kinderen:

-   het werkblad (= voor  

drie kinderen)

-   een wc-rol

-   een vouwblaadje van  

10 x 10 centimeter

En verder:

-   viltstiften of kleurpotloden

-   scharen

-   plakband of lijm

4-8 jaar 

Om te doen: Maak nu (g)een 

buiging

-   een ratel, of een deksel 

met een houten pollepel

8-12 jaar 
Om te beginnen

-   een vel papier

-   een pen

-   eventueel een stopwatch

Bijbeltekst

-   een bijbel

Om te doen: 

Bijbelverhaalestafette

Per groepje:

-   een vel A3-papier

-   een zwarte stift

-   een tekst uit het 

bijbelverhaal of een andere 

bijbeltekst naar keuze (kies 

teksten die qua aantal 

woorden ongeveer even 

lang zijn)

En verder:

-   een stopwatch

Om te doen: Hamansoren

-   mix voor zandkoekjes 

(de grootte van de groep 

bepaalt hoeveel pakken je 

nodig hebt; ga uit van drie 

koekjes per kind)

-   de verdere benodigdheden 

die op het pak staan

-   een beslagkom

-   een garde

-   een deegroller

-   tafelzeil

-   uitsteekvormpjes of een 

glas met een diameter van 

zo’n 8 centimeter

-   een lepel

-   een pot jam

-   kartonnen bordjes

-   zilverfolie

Om te doen: Maak nu (g)een 

buiging

Per kind:

-   een kopie van het stripje

-   een potlood

En verder:

-   een muur

Haman hoorde dat Mordechai niet voor hem  
wilde knielen. Hij werd woedend.

ESTER 3:5

208

debijbel.nl/bijbelbasics

..

Haman hoorde dat Mordechai niet voor hem wilde 
knielen. Hij werd woedend, en dacht: Mordechai 
moet dood. Maar toen hij hoorde dat Mordechai 
een Jood was, dacht hij: Nee, dat is niet genoeg. 

Zijn hele volk moet gedood worden, alle Joden in 
het hele koninkrijk.

ESTER 2:5-6

208

debijbel.nl/bijbelbasics
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6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Wordt vervolgd…

Haman wordt woedend omdat Mordechai niet 

voor hem wil buigen. Hij is diep beledigd. Omdat 

Mordechai hem weigert te eren vanwege het feit 

dat Mordechai een Jood is, richt Haman zijn woede 

niet alleen op hem, maar op het hele Joodse volk. 

Hij besluit dat hele volk te doden.

Wat heb je nodig?
-   een plaatje van een Jodenster

Aan de slag:
-  Vraag de kinderen of ze weten wat ze op het 

plaatje zien.

-  Hoe heet deze ster en wie moesten deze ster 

dragen?

-  Wie wilde in de Tweede Wereldoorlog dat volk 

uitroeien? Waarom zou hij dat hebben gewild?

-  Vandaag horen de kinderen weer een gedeelte 

uit het verhaal van Ester. Zij komt uit het volk van 

David. Zij houdt haar afkomst als Jodin verborgen.

-  Ester hoort dat er iemand haar Joodse volk wil 

uitroeien. Wie is die persoon en waar komt die 

haat tegen haar volk vandaan? Dat horen de 

kinderen in de kinderdienst.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Ratelen bij het bijbelverhaal

In de synagoge wordt tijdens het Poerimfeest het 

verhaal van Ester voorgelezen. Iedere keer als 

de naam van Haman wordt voorgelezen, gaan de 

kinderen stampen, joelen en ratelen met een ratel. 

Op deze manier wordt de slechte naam van Haman 

onverstaanbaar. De kinderen maken een ratel. Als je 

het verhaal van Haman gaat vertellen of voorlezen, 

kunnen de kinderen hun ratel gebruiken.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een wc-rolletje

-  drie vouwblaadjes van 10 x 10 centimeter

-  twee elastiekjes

-  een paar kleine kiezelsteentjes of schelpjes

En verder:

-  viltstiften

-  lijm

-  stickertjes of ander versiermateriaal

Aan de slag:
-  De kinderen smeren de randen van het vouwblaadje 

in met lijm en plakken die rond de wc-rol.

-  Ze leggen een ander 

vouwblaadje op een van de 

twee open kanten van de 

wc-rol.

-  Ze vouwen het blaadje over 

de wc-rol en doen er een 

elastiekje dubbel omheen.

-  Ze draaien de rol om en doen 

wat steentjes in de wc-rol.

-  De kinderen leggen hun derde 

vouwblaadje op deze open kant van de wc-rol.

-  Ze vouwen het blaadje over de wc-rol en doen er een 

elastiekje dubbel omheen.

-  De kinderen versieren hun ratel met viltstiften of 

ander versiermateriaal. Eventueel kunnen de kinderen 

dit ook na het lezen van het bijbelverhaal doen.

Varianten:
-  Knip voor ieder kind van tevoren 25 centimeter dun 

ijzerdraad af. De kinderen rijgen er acht knopen 

of doppen aan. Ze halen het ijzerdraad door de 

versierde wc-rol en draaien de uiteinden van het 

ijzerdraad aan elkaar vast. De ijzeren ring met knopen 

zit nu om de wc-rol. Schudden maar!

-  De kinderen vullen kleine doorzichtige plastic flesjes 

met kraaltjes. Ze sluiten hun flesje af met een dop en 

maken korte slierten crêpepapier om de dop vast.

Tips
- Knip vooraf leuk 

inpakpapier tot vierkantjes 
van 10 x 10 centimeter.

- De kinderen gebruiken de 
ratel tijdens het voorlezen 

van het bijbelverhaal.
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

God van liefde,

We horen over Haman.

Hij haat Mordechai.

En het volk van Mordechai.

Hij wil het hele volk doden.

Haman buigt voor de haat.

Wilt U ons helpen

nooit te haten,

maar lief te hebben?

En alleen te

buigen voor U,

onze God?

Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.

In de kinderdienst (vervolg)

7. OM TE BEGINNEN

8-12 jaar 

(On)buigzaam

Mordechai wil als Jood niet buigen voor Haman. De kinderen doen een spel 

waarbij ze moeten buigen, maar niet voor Haman.

Wat heb je nodig?
-   een vel papier

-   een pen

-   eventueel een stopwatch

Vooraf:
-  Laat de kinderen bij binnenkomst hun naam op het vel papier schrijven.

-  Schrijf bij de namen ook de namen van Ester, Mordechai en Haman.

Aan de slag:
-  De kinderen staan in een kring.

-  Pak de lijst met alle namen.

-  Lees in willekeurige volgorde de namen voor, zowel de namen van de kinderen 

als die van de bijbelse personen.

-  Na iedere naam die de kinderen horen, maken ze een korte buiging als 

begroeting, behalve bij de naam Haman. Noem de namen gaandeweg het spel 

steeds sneller, zodat het steeds meer een uitdaging wordt voor de kinderen.

-  Als een kind toch buigt voor Haman, is dit kind af en gaat het op de grond zitten.

-  Lukt het de kinderen om langer dan een vooraf afgesproken tijd te blijven staan?
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9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Ester 3:1-15

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens 

of na het verhaal met elkaar de plaat bij dit verhaal. 

Vraag de kinderen om goed te kijken en te vertellen 

wat ze zien. Je kunt eventueel de weetjes uit het 

bovenbouwmateriaal gebruiken om wat meer uit te 

leggen.

Haman bedenkt een wet

Ester is getrouwd met koning Ahasveros. Ze woont nu in 

het paleis. Er werken een heleboel mensen in het paleis 

van koning Ahasveros. Een van die mensen is Haman.

‘Haman,’ zegt de koning op een dag. ‘Jij werkt zo goed 

voor mij. Jij mag mijn belangrijkste minister worden. Alle 

mensen moeten voortaan een diepe buiging maken als 

jij langsloopt.’

Haman is blij. Hij vindt het leuk als mensen voor hem 

buigen. Wat ben ik toch belangrijk, denkt hij dan. Ik ben 

echt de beste minister van de hele wereld!

Op een dag loopt Haman het paleis uit. Alle mensen op 

straat maken meteen een diepe buiging. Maar er is één 

man die geen buiging maakt.

Dat is Mordechai, de neef van Ester.

‘Hé!’ zeggen een paar mannen die voor de koning 

werken. ‘Je weet toch wel wie die man daar is? Dat is 

Haman. Daar moet je voor buigen.’

‘Nee hoor,’ zegt Mordechai. ‘Dat ga ik niet doen. Ik kom 

uit Israël. Ik ben een Jood. Ik buig niet voor een mens.’

De mannen gaan naar Haman toe. ‘Meneer Haman,’ 

zeggen ze. ‘We vinden het heel erg, maar er is een man 

die geen buiging maakt als hij u ziet.’

‘WAT!’ roept Haman boos. ‘Wie is dat?’

‘Hij heet Mordechai,’ zeggen de mannen.

‘Die Mordechai moet dood!’ roept Haman.

‘Mordechai zegt dat hij niet voor u kan buigen omdat hij 

een Jood is,’ zeggen de mannen.

‘O ja?’ zegt Haman. Hij krabt aan zijn kin. Weet je wat? 

denkt hij. Niet alleen Mordechai moet dood, maar alle 

mensen die uit het land van de Joden komen moeten 

dood. Allemaal!

Haman gaat naar de koning. ‘Koning,’ zegt hij. ‘Er wonen 

mensen in uw land die zich niet aan uw wetten houden. 

Ze willen zich alleen aan de wetten van hun eigen land 

houden. Dat vind ik heel erg, natuurlijk.’

De koning knikt. Ja, dat is zeker erg. ‘Maar wat moeten 

we daar dan aan doen?’ vraagt hij.

‘Nou,’ zegt Haman. ‘Ik heb een goed idee. U moet een 

nieuwe wet maken. Een wet dat alle mensen uit dat land 

gedood moeten worden. Als u die wet maakt, geef ik u 

heel veel geld.’

‘Goed,’ zegt de koning. ‘Doe jij dat maar, Haman. Hier 

heb je mijn ring. Maak jij die wet maar. En dan zet je met 

mijn ring een stempel onder de wet. Dan weet iedereen 

dat de wet van mij komt.’

Haman is blij. Nu kan hij Mordechai straffen. En niet 

alleen Mordechai, maar alle mensen die uit Israël 

komen. Alle Joden. Haman zet in de wet: ‘Alle mensen 

die uit Israël komen en die in ons land wonen moeten 

gedood worden. Dit is de datum: de dertiende dag van 

de twaalfde maand van het jaar.’

Mordechai en alle andere mensen uit Israël schrikken 

heel erg als ze de wet horen. Dat is verschrikkelijk!

‘Wat moeten we doen?’ vragen ze 

aan Mordechai. ‘Is er iemand die 

ons kan helpen?’

Mordechai denkt diep 

na. ‘Ik denk dat ik wel 

iemand weet,’ zegt 

hij dan. ‘In het paleis 

woont iemand die ons 

kan helpen, mensen. 

Het is mijn nicht Ester. 

Ik ga meteen naar haar 

toe!’

Tip 
Als je het verhaal voorleest, 

kunnen de kinderen hun ratel 
gebruiken die ze eerder hebben gemaakt. Iedere keer als de naam van Haman wordt genoemd, gaan de kinderen stampen, joelen en 
ratelen met een ratel, zodat de 

slechte naam van Haman 
onverstaanbaar wordt.
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8-12 jaar 

Ester 3:1-15

Haman wil de Joden laten doden
Mordechai knielt niet voor Haman

In het paleis werkte een man die Haman heette. Hij was 

een zoon van Hammedata, uit de familie van Agag. Op 

een dag gaf koning Ahasveros hem een hoge functie. 

Hij maakte Haman de belangrijkste minister in het 

paleis.

Elke keer als Haman voorbijkwam, knielde iedereen. En 

iedereen boog diep voorover. Dat moest van de koning. 

Maar Mordechai knielde niet.

De hoge ambtenaren bij de ingang van het paleis 

vroegen hem: ‘Waarom doe je niet wat de koning 

zegt?’ Mordechai luisterde niet. Maar ze vroegen 

het elke dag weer. Toen zei Mordechai: ‘Ik kniel niet 

voor Haman omdat ik een Jood ben.’ Dat gingen de 

hoge ambtenaren tegen Haman zeggen. Ze dachten: 

Misschien gaat Mordechai dan toch knielen.

Haman wil alle Joden laten doden

Haman hoorde dat Mordechai niet voor hem wilde 

knielen. Hij werd woedend, en dacht: Mordechai moet 

dood. Maar toen hij hoorde dat Mordechai een Jood 

was, dacht hij: Nee, dat is niet genoeg. Zijn hele volk 

moet gedood worden, alle Joden in het hele koninkrijk.

Haman wilde weten wanneer dat het beste kon 

gebeuren. Daarom liet hij het lot werpen. Dat deed hij 

toen Ahasveros twaalf jaar koning was, in de eerste 

maand van dat jaar. Het lot wees de twaalfde maand 

aan.

Haman doet de koning een voorstel

Toen zei Haman tegen de koning: ‘Er is in uw koninkrijk 

een volk dat in verschillende provincies woont. Die 

mensen wonen tussen de andere volken, maar ze 

hebben hun eigen wetten. En aan uw wetten houden 

ze zich niet. Daar moet u iets aan doen. Want u bent de 

koning.

Ik stel voor dat u een bevel laat schrijven. Daarin moet 

staan dat alle mensen van dat volk gedood moeten 

worden. Als u dat bevel laat schrijven, krijgt u 300.000 

kilo zilver van mij.’

De koning had een zegelring om zijn vinger. Met die ring 

zette hij een stempel op brieven, waardoor ze officieel 

werden. De koning gaf de ring aan Haman, de vijand 

van de Joden. En hij zei: ‘Dat zilver hoef ik niet, en met 

dat volk mag u doen wat u wilt.’

Het bevel wordt overal bekendgemaakt

Op de dertiende dag van de eerste maand moesten alle 

schrijvers naar het paleis komen. Zij schreven het bevel 

van Haman op, precies zoals hij het wilde. Ze deden dat 

in alle talen van het land.

Ze schreven het bevel op in brieven. Die waren voor 

de bestuurders van alle steden en provincies, en voor 

de leiders van alle volken. Elke brief werd geschreven 

namens koning Ahasveros. Want op elke brief stond het 

stempel van zijn ring.

De brieven werden snel naar alle provincies van 

het land gebracht. Dit stond er in elke brief: ‘Op de 

dertiende dag van de twaalfde maand moeten de Joden 

gedood worden. Dat moet gebeuren op die ene dag. 

Alle Joden moeten gedood worden, jong en oud. Ook 

alle vrouwen en alle kinderen. En al hun bezittingen 

moeten worden meegenomen.’

Het bevel werd in alle provincies opgeschreven in het 

wetboek. En het werd aan alle volken bekendgemaakt. 

Zo konden ze zich voorbereiden op de dag dat de 

Joden gedood moesten worden.

Ook in de stad Soesa werd het bevel bekendgemaakt. 

De inwoners werden bang en wisten niet wat ze 

moesten doen. Intussen zaten de koning en Haman 

rustig wat te drinken.
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10. OM TE WETEN

Haman

De schurk in dit verhaal – Haman – is een nakomeling 

van Agag. Agag was een koning van de Amalekieten, 

een buurvolk van Israël. Hij voerde oorlog tegen de 

Israëlieten in de tijd van koning Saul (zie 1 Samuël 15). 

Al sinds de uittocht uit Egypte waren de Amalekieten 

aartsvijanden van het volk Israël. En zo ook zal deze 

Haman een aartsvijand worden van het Joodse volk.

Perzische post

In Ester 3:15 (Nieuwe Bijbelvertaling) kun je lezen 

dat het bevel van de koning door boden over het 

hele Perzische rijk verspreid werd. De Perzen waren 

beroemd om hun snelle post. Ze waren de eersten 

die daar een heel systeem voor hadden bedacht. 

Door het hele rijk heen waren ‘post-stations’ – een 

soort postkantoortjes – te vinden. Een bode kon op 

zijn paard precies binnen één dag bij het volgende 

station komen. Daar werd zijn post overgenomen door 

een andere bode, die de post weer meenam naar 

het volgende station. Bij ieder poststation stonden 

paarden, zodat een paard dat moe was vervangen kon 

worden door een uitgerust rijdier.

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Omdat U groot bent (Elly en Rikkert).

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten 

vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden 

op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in 

het verhaal. Over de denkvragen kun je met elkaar 

wat langer doorpraten. Op denkvragen zijn er dus 

ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar 

-  Hoe heet de belangrijkste minister van de koning?

-  Wat moeten de mensen doen als ze hem 

tegenkomen?

-  Wie buigt er niet voor Haman? Waarom wil hij niet 

buigen?

-  Welk slecht plan bedenkt Haman? Waarom is dit 

plan slecht?

-  Hoe kun je weten of een plan dat je bedenkt 

goed is of slecht?

-  Mordechai denkt dat hij misschien iemand weet 

die zou kunnen helpen, zodat het slechte plan 

niet doorgaat. Wie zou dat kunnen zijn? Zou het 

verhaal goed aflopen? Hoe dan, denk je?

8-12 jaar 

-  Wanneer maak je een buiging 

voor iemand? Waarom moeten de mensen voor 

Haman gaan buigen?

-  Mordechai wil vanwege zijn Joodse geloof niet 

buigen voor een mens. Zeg jij weleens ‘nee’ 

tegen dingen omdat je gelovig bent?

-  Haman haat de Joden. Waar komt die haat 

vandaan? Welk plan bedenkt hij?

-  In welke tijd was er Jodenhaat en -vervolging in 

Europa? Wie weet hier iets meer over te vertellen?

-  Zijn er nog steeds mensen die Joden of andere 

bevolkingsgroepen haten? Waar zou die haat 

vandaan komen? Wat kunnen wij tegen haat 

tegen een bepaalde groep of een bepaald volk 

doen?
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13. OM TE DOEN

4-6 jaar 

Goed plan?

Haman bedenkt een slecht plan. De kinderen 

denken na over wat goede plannen en wat 

slechte plannen zijn.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  de werkbladen

-   een rood potlood

En verder:

-   kleurpotloden

Aan de slag:
-  Bekijk met de kinderen het werkblad en 

bespreek wat ze op de plaatjes zien. Wat is 

het plan? Wat kan er gaan gebeuren 

als het plannetje lukt?

-  De kinderen zetten een 

groot rood kruis door de 

plaatjes waarvan zij denken 

dat het een slecht plan is.

-  Vinden de kinderen dat 

er op het plaatje een 

goed plan staat, dan 

kleuren ze het plaatje in.

Tip
Misschien kennen de 

kinderen een paar van 

de tien leefregels. Kunnen 

ze bedenken welke 

leefregel bij welk 

plaatje past?

6-8 jaar 

Verder kijken

Haman staat in de poort van het paleis. Bij de ingang 

van het paleis werkt Mordechai. Hij wil niet buigen 

voor Haman. Haman bedenkt een plan, waarbij niet 

alleen Mordechai zal worden gedood, maar het hele 

volk van Mordechai. De kinderen kunnen met deze 

‘verrekijker’ het verhaal navertellen.

Wat heb je nodig?
Per drie kinderen:

-   het werkblad (= voor drie kinderen)

-   een wc-rol

-   een vouwblaadje van 10 x 10 centimeter

En verder:

-   viltstiften of  

kleurpotloden

-   scharen

-   plakband of lijm

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren de drie cirkels van het 

werkblad in.

-  Ze knippen de vierkantjes met het labeltje uit.

-  Ze knippen alles om Haman heen uit, ook de 

binnenkant van de poort.

-  Ze plakken met een stukje plakband het labeltje 

van het plaatje van Haman vast op het uiteinde 

voor een van de openingen op de wc-rol.

-  Hierachter plakken ze het plaatje van de poort op 

de wc-rol vast: de poort zit achter Haman.

-  De kinderen plakken het plaatje van het paleis 

achter het plaatje van de poort vast op de wc-rol.

-  Ze plakken het vouwblaadje om de wc-rol vast en 

schrijven hun naam erop.

-  Eventueel versieren de kinderen de kijker.

-  Laat de kinderen met de wc-

   rol naar het raam kijken, 

het licht laat de 

kleuren mooier 

uitkomen.
Tip

Laat de kinderen het verhaal 
vertellen. Ze vouwen alle plaatjes 

omhoog, er is niets te zien. Ze vouwen het plaatje van Haman voor de rol en ze vertellen dat hij naar de poort loopt. Hij wil dat de mensen voor hem buigen: de kinderen vouwen het plaatje van de poort naar beneden. Haman hoort dat Mordechai niet buigt. Hij gaat naar het paleis. Haman vraagt de koning of hij Mordechai en zijn volk mag 
doden. De kinderen vouwen het 

plaatje van het paleis naar 
beneden.
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4-8 jaar 

Maak nu (g)een buiging

Mordechai wil niet buigen voor 

Haman. De kinderen maken wel een 

buiging voor koningin Ester en de 

koning, maar niet voor Haman.

Wat heb je nodig?
-   een ratel, of een deksel met een 

houten pollepel

Aan de slag:
-  Zet twee stoelen naast elkaar.

-  Twee kinderen zijn de koning en 

Ester. Zij gaan op de stoelen zitten.

-  Om de beurt lopen de andere 

kinderen voor hen langs en maken 

een buiging.

-  De kinderen zingen daarna, terwijl 

ze met elkaar in een kring gaan 

staan:

We maken een kringetje
van jongens en van meisjes.
We maken een kringetje
van tra-la-la.
Maak nu een buiging, maak nu 
een buiging.
Bij de hand, bij de hand,
pak je vriendje bij de hand (2 x).

-  Vertel de kinderen 

dat Haman er zo 

direct aan komt en 

pak de ratel of het deksel met de 

pollepel.

-  De kinderen gaan opnieuw in een 

kring staan en zingen het liedje nog 

eens.

-  Zodra ze de ratel horen, draaien 

de kinderen zich om en gaan met 

de rug naar elkaar toe staan. De 

kinderen willen níet voor hem 

buigen.

We maken een kringetje
van jongens en van meisjes.
We maken Een kringetje
van tra-la-la.

-  Je maakt een ratelgeluid en roept: 

‘Daar komt Haman aan!’

-  De kinderen gaan met de ruggen 

naar elkaar staan en zingen:

Ga maar weg, ga maar weg,
want wij buigen niet voor jou.
Ga maar weg, ga maar weg,
want wij buigen niet voor jou! 
HAMAN (de naam hard roepen).

8-12 jaar 

Bijbelverhaalestafette

De kinderen moeten gedeelten uit het 

verhaal heel goed onthouden om samen 

het bijbelverhaal te schrijven.

Wat heb je nodig?
Per groepje:

-  een vel A3-papier

-  een zwarte stift

-  een tekst uit het bijbelverhaal of 

een andere bijbeltekst naar keuze 

(kies teksten die qua aantal woorden 

ongeveer even lang zijn)

En verder:

-  een stopwatch

Vooraf:
-  Leg op één of meer tafels zoveel vellen 

A3-papier en stiften als er groepjes zijn.

-  Zet de tafels tegen een muur.

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in groepjes. Ze staan 

zo ver mogelijk bij de tafels vandaan.

-  Ieder groepje krijgt een tekst uit het 

bijbelverhaal. Je kunt ook kiezen voor een 

bijbeltekst uit een ander bijbelboek die bij 

het gelezen gedeelte past. 

Maak bij voorkeur groepjes die uit zoveel 

kinderen bestaan als er woorden in de 

bijbeltekst staan.

-  In een vooraf afgesproken tijd van zo’n 

twee of drie minuten probeert het groepje 

de tekst uit hun hoofd te leren.

-  Wanneer de oefentijd om is, gaan de 

kinderen in hun groepje achter elkaar staan.

-  Het eerste kind rent naar het vel en 

schrijft het eerste woord van de tekst op, 

rent weer terug en sluit achteraan.

-  Het tweede kind rent naar het vel en 

schrijft het tweede woord van de tekst op, 

rent weer terug en sluit achteraan.

-  Dit gaat door tot het groepje de hele tekst 

heeft opgeschreven.

-  Als een groepje klaar is, stoppen alle 

groepjes.

-  Heeft het groepje dat klaar is de tekst 

juist opgeschreven? Zo ja, dan is dit 

groepje de winnaar. Is de bijbeltekst niet 

goed opgeschreven, dan gaan de overige 

groepjes weer door.

-  Laat per groepje een kind 

de bijbeltekst voorlezen 

of opzeggen in de 

volgorde van het 

bijbelverhaal. 

Zo vertellen de 

kinderen samen het 

verhaal na!

Tip
Varieer door rennen 
te vervangen door 

hoppen, springen, of 
rennen met ratel, met 

een kroontje op, 
enzovoort.
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8-12 jaar 

Hamansoren

Tijdens het Joodse Poerimfeest maken de 

kinderen koekjes die ze Hamansoren noemen. 

Dit koekje lijkt op een oor. Haman wilde niet 

luisteren, maar wilde eer voor zichzelf. De 

kinderen willen de naam van Haman nooit meer 

horen. De kinderen proeven de Hamansoren.

Vooraf:
Maak eventueel thuis koekjes om uit te delen, 

voorafgaande aan het zelf bakken.

Wat heb je nodig:
-  mix voor zandkoekjes (de grootte van de 

groep bepaalt hoeveel pakken je nodig hebt; 

ga uit van drie koekjes per kind)

-  de verdere benodigdheden die op het pak 

staan

-  een beslagkom

-  een garde

-  een deegroller

-  tafelzeil

-  uitsteekvormpjes of een glas met een diameter 

van zo’n 8 centimeter

-  een lepel

-  een pot jam

-  kartonnen bordjes

-  zilverfolie

Aan de slag:
-  Deel de thuisgemaakte koekjes uit en laat de 

kinderen alvast in de smaakstemming komen.

-  Vertel hoe de koekjes heten en 

waarom Joodse kinderen deze koekjes 

tijdens het Poerimfeest maken.

-  De kinderen maken groepjes van vier.

-  Ze maken het deeg klaar zoals op het pak staat.

-  Ze verdelen het deeg onder elkaar, en maken er 

een bal van ter grootte van een gehaktbal.

-  Ze rollen ieder hun eigen deeg plat en steken er 

met het vormpje drie cirkels eruit.

-  In het midden van de cirkels leggen ze een 

kloddertje jam.

-  Ze vouwen drie zijkanten van elke cirkel naar 

het midden toe, maar de jam mag niet bedekt 

worden.

-  Als er een oven is, kunnen de koekjes worden 

afgebakken.

-  Als er geen oven is, leggen de kinderen 

de deegkoekjes op een kartonnen bord en 

bedekken dit met een velletje zilverfolie, 

om het thuis af te bakken. LET OP: Geef de 

afbaktemperatuur mee op een briefje.

Tips
- Ook het kartonnen 

bordje kan als koekje 

opgevouwen worden. Maak 

de hoekjes vast met een nietje. 

Eventueel kunnen de kinderen dit 

bordje versieren.

- Op internet vind je hoe je 

zelf deeg kunt maken 

voor Hamansoren.
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8-12 jaar 

Maak nu (g)een buiging

Mordechai zou kunnen buigen 

en knielen voor Haman, maar hij 

wilde het niet. De kinderen lukt het 

misschien om wel te buigen. Of toch 

niet?

Wat heb je nodig:
Per kind:

-   een kopie van het stripje

-   een potlood

En verder:

-   een muur

Aan de slag:
-  De kinderen testen het volgende:

-  Sta rechtop met je voeten iets uit 

elkaar. Je armen hangen losjes naast 

je. Buig rustig naar voren, waarbij je 

de knieën strak houdt.

1  Raken je vingertoppen de grond 

wanneer je je knieën niet meebuigt? 

Of moet je je knieën toch laten 

knikken?

2  Zet je voeten een flink eind uit 

elkaar. Buig rustig naar voren. 

Kun je je handen plat op de grond 

neerzetten?

3  Ga op één been staan en strek het 

andere been recht naar achter. Buig 

rustig naar voren. Met welke hand 

raak je gemakkelijker de grond?

4  Ga op de grond zitten met je benen 

wijd. Buig naar voren. Kun je je 

tenen pakken?

   Deze buigingen zullen waarschijnlijk 

zonder problemen lukken. Maar 

wanneer ondervinden de kinderen 

weerstand bij het buigen? De 

kinderen doen onderstaande test uit 

de strip en ontdekken het zelf.

  1.  Ga recht met je rug en je hakken 

tegen de muur staan.

  2.  Zet je voeten naast elkaar.

  3.  Buig voorover.

  4.  Teken in dit stripje hoe ver je komt.

Uitleg:
Om te kunnen buigen moet je vrij 

staan. Mordechai moest buigen voor 

Hamani. Maar als hij dat zou hebben 

gedaan, was hij niet meer vrij. Het zou 

hem onderdanig maken aan Haman. 

Mordechai wilde, omdat hij een Jood 

was, niet voor Haman buigen.

Ga recht met je rug en je hakken tegen de
muur staan. Zet je voeten naast elkaar.

Buig voorover...

iets verder... en nog iets verder...

Om te kunnen buigen moet je vrij staan.
Mordechai moest buigen voor Haman. Maar als hij dat zou hebben gedaan,

was hij niet meer vrij. Het zou hem onderdanig maken aan Haman.
Mordechai wilde, omdat hij een Jood was, niet voor Haman buigen.

Teken hier hoever je komt.
Ga recht met je rug en je hakken tegen de
muur staan. Zet je voeten naast elkaar.

Buig voorover...

iets verder... en nog iets verder...

Om te kunnen buigen moet je vrij staan.
Mordechai moest buigen voor Haman. Maar als hij dat zou hebben gedaan,

was hij niet meer vrij. Het zou hem onderdanig maken aan Haman.
Mordechai wilde, omdat hij een Jood was, niet voor Haman buigen.

Teken hier hoever je komt.
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14. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. 

Dat is een wens die vaak aan het einde van 

de kerkdienst wordt uitgesproken. En die 

zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/Liza-Beth Valkema

Werkbladen 4-8 jaar: Liza-Beth Valkema

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring staan en 

houd elkaars handen vast.
- Laat drie kinderen elk een 

zin uitspreken, of spreek 
alles samen uit.
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Haman hoorde dat Mordechai niet voor hem wilde 
knielen. Hij werd woedend, en dacht: Mordechai 
moet dood. Maar toen hij hoorde dat Mordechai 
een Jood was, dacht hij: Nee, dat is niet genoeg. 

Zijn hele volk moet gedood worden, alle Joden in 
het hele koninkrijk.

ESTER 2:5-6

208

debijbel.nl/bijbelbasics

Haman hoorde dat Mordechai niet voor hem wilde 
knielen. Hij werd woedend, en dacht: Mordechai 
moet dood. Maar toen hij hoorde dat Mordechai 
een Jood was, dacht hij: Nee, dat is niet genoeg. 

Zijn hele volk moet gedood worden, alle Joden in 
het hele koninkrijk.

ESTER 2:5-6

208

debijbel.nl/bijbelbasics

NBG/Bijbel Basics | Haman wil het Joodse volk ombrengen | Kaartjes (8-12 jaar)



WerkbladVoorbereiding Bouwstenen

debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad (8-12 jaar)
Haman wil het Joodse volk ombrengen

Ester 3:1-15 | Haman wil het Joodse volk ombrengen

PERZISCHE POST

In Ester 3:15 (Nieuwe Bijbelvertaling) kun je lezen dat het bevel 

van de koning door boden over het hele Perzische rijk verspreid 

werd. De Perzen waren beroemd om hun snelle post. Ze waren de 

eersten die daar een heel systeem voor hadden bedacht. Door het 

hele rijk heen waren ‘post-stations’ - een soort postkantoortjes - te 

vinden. Een bode kon op zijn paard precies binnen één dag bij het 

volgende station komen. Daar werd zijn post overgenomen door 

een andere bode, die de post weer meenam naar het volgende 

station. Bij ieder poststation stonden paarden, zodat een paard dat 

moe was vervangen kon worden door een uitgerust rijdier.

HAMAN

De schurk in dit verhaal - Haman - is een nakomeling 

van Agag. Agag was een koning van de Amalekieten, 

een buurvolk van Israël. Hij voerde oorlog tegen de 

Israëlieten in de tijd van koning Saul (zie 1 Samuël 15). 

Al sinds de uittocht uit Egypte waren de Amalekieten 

aartsvijanden van het volk Israël. En zo ook zal deze 

Haman een aartsvijand worden van het Joodse volk.

Haman hoorde dat 
Mordechai niet voor hem 
wilde knielen. Hij werd 

woedend, en dacht: 
Mordechai moet dood. 
Maar toen hij hoorde 

dat Mordechai een Jood 
was, dacht hij: Nee, 

dat is niet genoeg. Zijn 
hele volk moet gedood 
worden, alle Joden in 

het hele koninkrijk.

Ester 2:5-6
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Ga recht met je rug en je hakken tegen de
muur staan. Zet je voeten naast elkaar.

Buig voorover...

iets verder... en nog iets verder...

Om te kunnen buigen moet je vrij staan.
Mordechai moest buigen voor Haman. Maar als hij dat zou hebben gedaan,

was hij niet meer vrij. Het zou hem onderdanig maken aan Haman.
Mordechai wilde, omdat hij een Jood was, niet voor Haman buigen.

Teken hier hoever je komt.

ESTER ONDERSCHEIDT ZICH

Mordechai zou kunnen buigen en knielen voor Haman, maar hij wilde het niet.  

Lukt het jou om wel te buigen? Teken hoe ver je komt in het lege venster. 


