Voorbereiding

Ester wordt koningin
2. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG
Deze zondag is de eerste van een blok
met drie verhalen over het Joodse meisje
Ester dat haar volk van de ondergang redt.
Op deze zondag staat Ester 2:1-18 centraal:
Ester wordt koningin van het Perzische rijk.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we
ons op Ester die koningin wordt.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we
ons op Ester die een Joods meisje is, maar
toch koningin wordt van het Perzische rijk.

Vandaag en de komende twee zondagen lezen we uit het boek Ester – een boek met
een bekend verhaal, maar met een opvallend trekje: de naam van God wordt er geen
enkele keer in genoemd. In de eerste eeuwen na Christus, tijdens de canonvorming van
de Bijbel (de periode waarin werd vastgesteld welke boeken wél en welke niet in de Bijbel
moesten worden opgenomen), waren er dan ook twijfels over de status van dit boek. Maar
uiteindelijk is het toch in de Bijbel terechtgekomen.
In het boek Ester wordt verteld hoe het Joodse meisje Ester koningin wordt van het machtige
Perzische rijk, en op die manier in staat is om haar volk van de ondergang te redden. Door
Joodse gelovigen wordt het boek Ester ieder jaar gelezen tijdens het Poerimfeest. Tijdens dit
feest herdenken de Joden dat het ‘lot’ (in het Perzisch: poer) van het Joodse volk dankzij het
ingrijpen van Ester een wending nam.
De gebeurtenissen in het boek spelen zich af in het Perzische rijk van de vijfde eeuw voor
Christus. De Perzen waren in die tijd een heel machtig volk. Ze heersten over een wereldrijk
dat zich uitstrekte van India tot het huidige Soedan. Daarmee was hun rijk het grootste
en machtigste dat er tot dan toe had bestaan. De Perzische koning die in de tijd van Ester
regeerde, was volgens de Bijbel koning Ahasveros. In de geschiedschrijving is hij beter
bekend onder zijn Griekse naam, Xerxes. Deze koning heerste van 485 tot 465 voor Christus.
Het verhaal begint tijdens een groot feestmaal dat Ahasveros georganiseerd heeft voor alle
belangrijke mensen in zijn rijk. De koning is een beetje aangeschoten door alle wijn, en in die
toestand geeft hij de opdracht om koningin Wasti, zijn vrouw, te laten komen. Hij wil iedereen
laten zien hoe mooi zij is. Maar Wasti weigert het bevel op te volgen. Ze komt niet. De koning
is hier woedend over. Op advies van de koninklijke raadsheren mag Wasti daarom niet langer
koningin zijn.
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3. U
 ITLEG VAN DE BIJBELTEKST
In hoofdstuk 2 lezen we dat de woede van de koning na
een tijdje bekoelde, en dat hij steeds aan Wasti moest
denken: aan wat zij had gedaan en aan wat er over haar
besloten was. Er staat niet wat de koning daarbij voelde:
miste hij de koningin? Had hij spijt van wat er gebeurd
was? We zullen het nooit weten. In ieder geval zien
de raadsheren dat de situatie de koning dwars zit en
bedenken ze een plan om hem van zijn gepieker af te
helpen: er moet een schoonheidswedstrijd uitgeschreven
worden. Het meisje dat het meest bij de koning in de
smaak valt, moet koningin worden in plaats van Wasti.
In de burcht van Susa woont een Joodse man, Mordechai.
Susa was de hoofdstad van het Perzische rijk en de
burcht was een versterkt gedeelte van de stad, waar ook
het paleis stond. Mordechai is de pleegvader van een
meisje dat Ester heet. Zij is de dochter van zijn oom, en
heeft zelf geen ouders meer. Ester is opvallend mooi. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat zij bij de meisjes hoort
die uitgekozen worden om aan de schoonheidswedstrijd
mee te doen. En zo komt Ester in het koninklijk paleis
terecht bij Hegai, een eunuch die toezicht houdt over de
harem van de koning. Hegai vindt Ester een aardig en
bijzonder meisje. Dit doet denken aan het verhaal van
Jozef, die ook aan een buitenlands hof terechtkwam en

daar in de gunst viel bij degene die over hem was
aangesteld (Genesis 39:2,21). In het verhaal over
Jozef wordt nadrukkelijk gezegd dat het God was
die hiervoor zorgde. In het verhaal van Ester blijft
dit verborgen, zoals er meer verborgen blijft in dit
verhaal. Esters afkomst bijvoorbeeld: Mordechai heeft
haar verboden om te vertellen dat ze Joods is.
In vers 12 lezen we dat de meisjes die waren uitgekozen
om de beurt een nacht bij de koning moesten
doorbrengen. Wanneer een meisje aan de beurt was,
mocht ze alles uit het paleis meenemen wat ze wenste.
Waarschijnlijk ging het om zaken als sieraden en mooie
kleding, waarmee ze indruk op de koning kon maken.
Als Ester aan de beurt is, maakt ze hier nauwelijks
gebruik van. Ze neemt alleen mee wat Hegai haar heeft
aangeraden. Misschien is dat bescheidenheid van Ester:
ze wil niet meegaan in de overdadige luxe van het paleis.
Maar waarschijnlijk is het vooral slimheid: ze volgt het
advies van Hegai op, omdat dit haar de meeste kans
op succes geeft. En succes heeft ze. Opvallend genoeg
wordt er in de Hebreeuwse grondtekst niet gezegd dat
de koning haar de mooiste van alle meisje vindt, maar
wel dat hij liefde voor haar voelt en dat ze zijn gunst en
genegenheid wint, meer dan alle andere meisjes. De
koning doet haar de koninklijke hoofdband om en maakt
haar koningin in de plaats van Wasti.
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4. UIT DE BIJBEL

5. WAT HEB JE NODIG?

4-8 jaar
Voor de jongste kinderen is er een kaartje
met de tekst van Ester 2:17.

4-12 jaar
In de kerkdienst
-	een eenvoudige doos met een
kroontje erin

207

De koning vond Ester de liefste van alle vrouwen.
Hij vond haar liever en mooier dan alle
andere meisjes. Daarom zette hij de koninklijke
kroon op haar hoofd.
ESTER 2:17

debijbel.nl/bijbelbasics

8-12 jaar
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met
de tekst van Ester 2:10.
207

Ester vertelde aan niemand uit welk volk
en uit welke familie ze kwam. Want dat had
Mordechai haar verboden.
ESTER 2:10

debijbel.nl/bijbelbasics

4-6 jaar
Om te doen: Ester wordt koningin
Per kind:
- 	het werkblad
- 	een splitpen
En verder:
- 	viltstiften of kleurpotloden
- 	scharen
- 	een prikpen of een stopnaald
6-8 jaar
Om te doen: Verborgen
Per kind:
- 	het werkblad op karton
- 	een lange satéprikker
En verder:
- 	viltstiften
- 	verschillende versiermaterialen,
zoals glitterplakkers, steentjes of
veertjes

- 	scharen
- lijm
- plakband of tape

Wereldoorlog, moeder Theresa,
Nelson Mandela, iemand uit jullie
woonplaats of iemand uit de kerk

4-8 jaar
Om te doen: Koninklijke sieraden
-	het werkblad met Ester, vergroot
tot A3-formaat
-	het werkblad met de sieraden op
karton
-	een vel karton op A3-formaat
-	een schaar
-	tape
-	lijm
-	een theedoek
-	een vel wit papier
-	een pen
-	een punaise met een dopje erop
-	eventueel viltstiften

Bijbeltekst
- een bijbel

8-12 jaar
Om te beginnen
-	een paar plaatjes van gewone
mensen die al dan niet
doelbewust iets hebben betekend
voor anderen: een uitvinder, een
verzetsstrijder uit de Tweede

Om te doen: Vier op een rij
Per kind:
- het werkblad
- een vel A4-papier
- een pen of een potlood
- de bijbel
En verder:
- viltstiften of kleurpotloden
Om te doen: Gewoon bekend
Per kind:
- het werkblad
- een pen
Om te doen: Ester onderscheidt zich
- een waterkoker gevuld met water
- een zak ovenchips
- een zak gewone chips
- twee glazen
- twee theelepels
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In de kerkdienst
6. MOMENT MET DE KINDEREN
IN DE DIENST
Verborgen opdracht
Deze zondag is de eerste van een blok met drie
verhalen over het Joodse meisje Ester dat haar volk
van de ondergang redt. Vandaag horen de kinderen
dat Ester koningin wordt.
Wat heb je nodig?
- 	een eenvoudige doos met een kroontje erin
Aan de slag:
-D
 e kinderen stellen vragen om te erachter te
komen wat er in de doos zit.
-G
 eef eventueel een hint.
-E
 en van de kinderen pakt de doos uit.
-V
 ertel de kinderen dat het bijbelverhaal gaat over
een eenvoudig meisje, dat koningin wordt. Hoe dat
gaat, horen de kinderen in de kinderdienst.
-E
 ventueel kun je vertellen waarom het kroontje
in de doos verstopt is en dus verborgen was. In
het bijbelverhaal moet Ester van haar pleegvader
Mordechai verborgen houden dat zij uit het Joodse
volk komt. De naam Ester betekent: ‘verbergen’ of
‘ster’. En in het hele verhaal van Ester is God ook
verborgen: zijn naam wordt niet genoemd.

In de kinderdienst
7. OM TE BEGINNEN
4-8 jaar
In de rij voor de koning
Ester en nog veel meer meisjes moeten voor de koning
verschijnen. De koning wil uit een van die meisjes een
nieuwe koningin kiezen. Zou de koning uit al deze
meisjes Ester kunnen herkennen? Met dit spel moet een
kind dat koning is, herkennen wat er in de rij is gebeurd.
Aan de slag:
- Eén kind is de koning.
- De andere kinderen gaan in een rij naast elkaar staan.
- De koning kijkt goed naar de kinderen, waarna hij
zich omdraait.
- Twee kinderen verwisselen onderling van plaats.
- De koning kijkt opnieuw naar de rij. Weet hij welke
kinderen zijn omgewisseld?
- Je kunt het spel gemakkelijker of moeilijker maken
door meer of minder kinderen in een rij te zetten en
meer of minder kinderen van plek te laten wisselen.
Varianten:
- Eén kind wisselt iets in zijn kleding: er wordt een
mouw opgerold, een haarband af gedaan of een trui
wordt achterstevoren aangetrokken. Ziet de koning

het verschil?
-E
 én of meer kinderen wisselen van houding: een kind
gaat gebogen staan of houdt een hand omhoog. Ziet
de koning het verschil in houding?
8-12 jaar
Koningin van Perzië
Ester is een gewoon meisje, dat bekend wordt doordat
ze als koningin van Perzië vecht voor haar volk. Kennen
de kinderen ‘gewone’ mensen die bekend werden of
zijn door bijzondere dingen die ze zeiden of deden?
Wat heb je nodig?
-	een paar plaatjes van gewone mensen die al
dan niet doelbewust iets hebben betekend voor
anderen: een uitvinder, een verzetsstrijder uit de
Tweede Wereldoorlog, moeder Theresa, Nelson
Mandela, iemand uit jullie woonplaats of iemand uit
de kerk
Aan de slag:
- L aat de plaatjes zien.
-W
 eten de kinderen wie er op de plaatjes staan?
-W
 at maakt deze mensen bijzonder?
- Op welke manier zouden de kinderen bijzonder willen
zijn voor anderen?
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9. BIJBELVERHAAL
4-8 jaar
Bij Ester 2:1-18
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.

8. GEBED ALS DE
KINDERDIENST BEGINT
Trouwe God,
In dit verhaal over Ester
horen we haar niet met U praten.
U praat ook niet met Ester.
Het lijkt alsof U er niet bent.
Maar ongemerkt bent U er wel.
U helpt Ester en geeft haar ideeën.
U gebruikt Ester om haar volk
te kunnen redden.
Als wij U niet horen of opmerken,
wilt U ons er dan aan herinneren,
dat U er wel bent?
Dat U bij ons bent, ons helpt,
en ons goede ideeën geeft?
Amen.

T ip

Ga in een kring zitten
voor dit gebed. Je
kunt
een kaars aansteken
, of de
kaars die je meenee
mt
uit de dienst in het
midden zetten.

Ester wordt koningin
Ahasveros, de koning van Perzië en Medië, woont
in een prachtig paleis. Hij heeft helpers die voor
hem koken en afwassen, er zijn tuinmannen en
schoonmakers, hij heeft ministers die hem helpen
met regeren. En hij heeft ook nog eens heel veel
geld. Maar toch is de koning niet blij. Helemaal niet.
Hij voelt zich alleen in zijn grote paleis. Zijn vrouw,

de koningin, is na een ruzie weggestuurd. En een
koning zonder koningin, dat kan toch niet?
‘Koning,’ zegt een van zijn dienaren. ‘Weet u wat
u moet doen? U moet weer een vrouw zoeken.
Er moet een nieuwe koningin komen. Dan voelt u
zich vast beter.’
De koning zucht. ‘Ja,’ zegt hij. ‘Een nieuwe vrouw,
dat zou fijn zijn. Iemand die mij echt begrijpt. En
die naar me luistert. En ze moet lief en mooi zijn
natuurlijk. Maar ja. Hoe kom ik aan zo’n vrouw? Ik
kan niet zelf op zoek gaan. Ik moet regeren.’
‘Dat doen wij wel, koning,’ zegt een andere
dienaar. ‘Wij gaan voor u op zoek. Wij zoeken de
liefste en mooiste meisjes van het hele land voor
u uit, en dan kunt u er één uitkiezen. En die mag
dan de nieuwe koningin worden.’
‘Best een goed idee,’ zegt de koning. ‘Doe dat maar.’
De dienaren van de koning gaan aan het werk.
Ze zoeken in het hele land naar mooie meisjes,
en brengen ze naar een speciaal vrouwenhuis in
het paleis. Daar moeten de meisjes een jaar lang
blijven wonen, en ze moeten er alles aan doen
om nóg mooier te worden. Elke dag worden hun
armen en benen ingesmeerd met olie en met
crème die lekker ruikt. Hun haar wordt gewassen
en gekamd. En van Hegai, de baas in het huis,
leren ze hoe je moet buigen en hoe je netjes
rechtop moet lopen met een kroon op je hoofd.
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In de buurt van het paleis woont een
man die uit Israël komt. Mordechai heet
hij. Mordechai hoort bij het Joodse volk.
Maar lang geleden kwamen er soldaten
naar Israël. Die soldaten hebben
Mordechai en heel veel andere mensen
gevangengenomen en naar hún land
gebracht. Daar moesten de Israëlieten
voortaan wonen en werken.
Mordechai woont niet in zijn eentje in
een huis. Nee, zijn nicht Ester woont ook
bij hem. Ester is nog niet getrouwd. Zij
komt ook uit Israël, en ze is ook Joods.
Op een dag komen de dienaren van de
koning langs bij het huis van Mordechai.
Ze zien Ester. ‘Aha,’ zeggen ze. ‘Dat is
een mooi meisje, zeg! Die moet ook
maar mee naar het paleis.’
Die arme Ester. Ze mag niet meer bij
Mordechai blijven wonen. Ze moet
samen met de andere meisjes in het
vrouwenhuis van het paleis wonen.
Gelukkig is Hegai aardig voor haar.
Hegai geeft Ester het lekkerste eten.

Hij maakt een mooie kamer voor haar
klaar. En hij zorgt dat Ester zeven
dienaressen krijgt die haar kunnen
helpen.
Na een jaar zijn Ester en de andere
meisjes nóg mooier dan eerst. Eén voor
één mogen ze naar de koning toe. De
meisjes doen dan hun allermooiste
kleren aan, ze doen gouden ringen
aan hun vingers, ze doen oorbellen in
en kettingen om, en ze doen speciale
kammetjes in hun haar. Ze hopen
allemaal dat de koning hen zal uitkiezen
om de nieuwe koningin te worden. Maar
dat gebeurt niet.
En dan, op een dag, is Ester aan de
beurt. Nu moet zij naar de koning toe.
Ze is wel een beetje zenuwachtig. Wat
als de koning haar niet mooi vindt? Ester
overlegt met Hegai. ‘Hegai,’ zegt ze. ‘Wat
moet ik aantrekken? Moet ik ook allemaal
gouden ringen om en kammetjes in mijn
haar en kettinkjes om mijn pols? En moet

ik een andere jurk aan?’
Hegai kijkt naar Ester. ‘Nee hoor,’ zegt
hij. ‘Deze jurk is goed. Jij bent zo mooi,
je hebt geen ringen en kettingen en
kammetjes nodig.’
Die avond gaat Ester naar de koning
toe. Ze maakt een diepe buiging. ‘Dag
koning,’ zegt ze. ‘Ik ben Ester.’
Koning Ahasveros staat op van zijn
troon. Hij loopt naar Ester toe. ‘Wat ben
jij mooi,’ zegt hij blij. ‘Wat zie jij er lief
uit. Ik heb al veel mooie meisjes gezien,
maar jij bent de mooiste en liefste van
allemaal! Jij moet de nieuwe koningin
worden!’
De koning pakt een kroontje van goud
en zet hem op Esters hoofd. ‘Dienaren!’
roept hij. ‘We gaan feest vieren! Ik heb
mijn koningin gevonden.’
Een meisje uit Israël wordt de nieuwe
koningin van Perzië. Dat is wel heel
bijzonder

8-12 jaar
Ester 2:1-18
Er moet een nieuwe koningin komen
Toen koning Ahasveros niet kwaad meer
was, dacht hij de hele tijd aan Wasti. Hij
dacht aan wat ze gedaan had, en aan
wat er over haar besloten was.
Zijn dienaren zeiden tegen hem: ‘Koning,
wij hebben een plan. Er moeten meisjes
voor u gezocht worden. Mooie, jonge
meisjes die nog nooit met een man
geslapen hebben. In alle provincies
moeten zulke meisjes gezocht worden.
Ze moeten allemaal naar het vrouwenhuis
in het paleis in Susa gebracht worden.
Daar moet Hegai hen bewaken.
Want hij bewaakt de vrouwen van de
koning. En daar krijgen ze dan een
schoonheidsbehandeling. Daarna kunt u
het mooiste meisje uitkiezen. Zij mag dan
koningin worden in plaats van Wasti.’
De koning vond dat een goed plan, en
zo gebeurde het.
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Mordechai en Ester
In die tijd woonde er in Susa een Joodse
man. Hij heette Mordechai, en hij kwam
uit de stam Benjamin. Mordechai was
een zoon van Jaïr en een kleinzoon van
Simi, die een zoon was van Kis.
Mordechai kwam uit Jeruzalem, net
als veel andere Joden in Susa. Zij
waren samen met hun koning Jechonja
weggehaald uit Jeruzalem. Dat had
Nebukadnessar gedaan, de koning van
Babylonië.
Mordechai zorgde voor een nichtje
van hem. Toen haar vader en moeder
gestorven waren, had Mordechai haar in
huis genomen. Ze heette Hadassa, maar
iedereen noemde haar Ester. Ze was
heel knap en had een mooi figuur.
Ester komt in het vrouwenhuis
Het besluit van de koning werd overal
bekendgemaakt. Er werden veel meisjes

naar het vrouwenhuis gebracht. Daar
werden ze door Hegai bewaakt. Eén van
die meisjes was Ester.
Hegai vond Ester een aardig en
bijzonder meisje. Daarom zorgde hij
ervoor dat ze meteen kon beginnen met
de schoonheidsbehandeling. Hij gaf
haar extra goed te eten, en ze kreeg
de zeven beste dienaressen van het
paleis. Ze woonde in de mooiste kamers
van het vrouwenhuis, samen met haar
dienaressen.
Ester vertelde aan niemand uit welk volk
en uit welke familie ze kwam. Want dat
had Mordechai haar verboden.
Mordechai wandelde elke dag langs het
vrouwenhuis. Hij wilde weten hoe het
met Ester ging, en wat er met haar zou
gebeuren.

Wanneer mag een meisje naar de
koning?
De meisjes kregen een jaar lang een
verplichte schoonheidsbehandeling. Het
eerste halfjaar werden ze ingesmeerd
met geurige olie. Het tweede
halfjaar met dure crème en andere
schoonheidsmiddelen.
Pas daarna was een meisje klaar om
naar de koning te gaan. Ze mocht uit het
vrouwenhuis alles meenemen wat ze
wilde. ’s Avonds ging ze naar de koning
toe en ’s ochtends ging ze weer weg. Ze
werd dan naar een ander vrouwenhuis
gebracht, waar Saäsgaz bewaker was.
Ze mocht niet zelf nog een keer naar de
koning gaan. Alleen als de koning dat
wilde en hij om haar vroeg.
Ester wordt koningin
Op een dag was Ester aan de beurt, het
meisje dat eerst bij Mordechai woonde.

Zij was een dochter van Abichaïl, die een
oom was van Mordechai.
Ester nam uit het vrouwenhuis niet veel
mee. Alleen de dingen die de bewaker
Hegai haar meegaf. Iedereen die haar
zag, vond haar prachtig. Zo werd Ester
bij de koning in zijn paleis gebracht.
Dat gebeurde in de tiende maand van
het jaar. Ahasveros was toen zeven jaar
koning.
De koning vond Ester de liefste van alle
vrouwen. Hij vond haar liever en mooier
dan alle andere meisjes. Daarom zette
hij de koninklijke kroon op haar hoofd.
Zo maakte hij haar koningin in plaats van
Wasti.
Toen gaf de koning een groot feest voor
al zijn ministers en hoge ambtenaren,
ter ere van Ester. Niemand hoefde te
werken op de dag van het feest. En hij
deelde cadeaus uit, zoals dat hoort bij
een koning.
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10. OM TE WETEN

11. OM OVER TE PRATEN

Perzische rijk: van India tot
Griekenland
Het verhaal van Ester speelt zich af in het Perzische
rijk. Dat rijk werd in de zesde eeuw voor Christus
gesticht door koning Cyrus II de Grote. Het werd een
groot wereldrijk, dat liep van India tot Griekenland.
Daarmee was het het grootste en machtigste rijk dat
tot dan toe had bestaan. In 334 voor Christus kwam
er een einde aan de heerschappij van de Perzen
doordat hun gebied werd veroverd door Alexander de
Grote. Die naam heb je misschien weleens gehoord.

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!

Harem
In het Perzische rijk had de koning niet één vrouw,
maar een heleboel vrouwen. De belangrijkste vrouw
van de koning was de koningin. Haar zoon werd de
opvolger van de koning. De andere vrouwen waren
bijvrouwen. Zij woonden in een aparte ruimte van
het paleis, ook wel het ‘vrouwenhuis’ of de ‘harem’
genoemd. In die tijd was dat gewoon voor koningen.

4-8 jaar
-	Hoe heet het meisje in het verhaal? Bij wie woont
ze? Uit welk volk komt ze?
-	Waarom wordt ze naar het paleis van de koning
gebracht?
-	Waarom kiest de koning Ester als koningin?
-	Als jij iemand kiest om vriendjes mee te zijn, waar
let jij dan vooral op?
-	Waarom is het bijzonder dat juist Ester de nieuwe
koningin wordt?

8-12 jaar
-	Hoe wordt Ester van gewoon
meisje de koningin van Perzië?
-	Wat ben je te weten gekomen over Mordechai?
-	Waarom zou Mordechai aan Ester verboden
hebben te vertellen van welk volk en welke familie
ze afstamt?
-	Waarom kiest de koning Ester als nieuwe
koningin?
-	Wat vind je van de manier waarop de koning een
nieuwe vrouw uitzoekt?
-	God wordt in dit verhaal niet genoemd. Merk je
toch iets van God in het verhaal, of helemaal niet?
-	Merk jij weleens iets van God in je leven?

12. OM TE ZINGEN
Zing met elkaar Ester is een prachtig meisje uit de
Samenleesbijbel. Je vindt het lied op debijbel.nl/bijbelbasics.
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4-6 jaar
Ester wordt koningin
De koning vindt Ester de liefste van alle meisjes. Hij vindt
haar liever en mooier dan alle andere meisjes. Daarom
zet hij de koninklijke kroon op haar hoofd. De kinderen
helpen de koning door zijn arm te laten bewegen, zodat
Ester kan worden gekroond.

6-8 jaar
Verborgen
Mordechai, de pleegvader van Ester,
verbiedt haar te vertellen uit welk volk en
welke familie ze komt. Ester verbergt dus
wie ze is. Haar naam betekent zoiets als:
‘verbergen’. Ester draagt als het ware een
masker. De kinderen maken een koninklijk
masker van Ester of van de koning.

Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad
- 	een splitpen

Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad op karton
- 	een lange satéprikker

En verder:
- 	viltstiften of kleurpotloden
- 	scharen
- 	een prikpen of een stopnaald

En verder:
- 	viltstiften
- 	verschillende versiermaterialen, zoals
glitterplakkers, steentjes of veertjes

13. OM TE DOEN

Aan de slag:
- De kinderen kleuren het werkblad in.
- Ze knippen de losse arm uit.
- Met de prikpen prikken ze een gaatje in de arm
en in de stip op het werkblad.
- Ze duwen de splitpen eerst door de arm en
dan door het werkblad.
- Ze vouwen de splitpen aan de achterkant
open, waardoor de arm kan bewegen en
Ester kan worden gekroond.

- 	scharen
- 	lijm
- 	plakband of tape
Aan de slag:
-D
 e kinderen kiezen een van beide
maskers en knippen die uit.
-Z
 e versieren de voorkant met de
versiermaterialen.
-Z
 e leggen het masker met de achterkant
naar boven voor zich neer.
-D
 e kinderen plakken met plakband
de satéprikker rechts of links op de
achterkant vast.
-Z
 e draaien het masker weer om en
houden dat voor hun gezicht.
-W
 eten de andere kinderen wie er achter
het masker verborgen is?

T ip

Knip voor de
kleuters alvast
de
beweegbare
armen uit.
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Ester wordt koningin
4-8 jaar
Koninklijke sieraden
Het eenvoudige weesmeisje Ester wordt
koningin van het Perzische rijk. Ze draagt
nu een kroon en sieraden. De kinderen
proberen Ester er zo koninklijk mogelijk uit
te laten zien.
Wat heb je nodig?
-	het werkblad met Ester, vergroot tot A3formaat
-	het werkblad met de sieraden op karton
-	een vel karton op A3-formaat
-	een schaar
-	tape
-	lijm
-	een theedoek
-	een vel wit papier
-	een pen
-	een punaise met een dopje erop
-	eventueel viltstiften

Ti p

Zijn er veel kinderen?
n in
Verdeel de kinderen da
elk
ef
ge
en
jes
kleine groep
t
me
at
pla
en
groepje een eig
n
ee
,
en
rad
sie
Ester, de drie
,
theedoek, een punaise
n
ee
en
r
pie
een vel pa
pen.

Vooraf:
- Knip het hoofd en de sieraden uit en
kleur ze eventueel in.
- Plak het hoofd op het stuk karton.
- Knip de sieraden van het werkbladen uit.
- Schrijf op het witte vel papier de namen
van de kinderen.
Aan de slag:
- Hang het karton met de plaat van Ester
aan de muur.
- Leg uit dat de sieraden punten waard zijn.
De kroon is één punt, de ketting is twee
punten en de oorbel drie punten.
- De kinderen proberen geblinddoekt of met
hun ogen dicht om de beurt eerst de kroon
op het hoofd te prikken. In de tweede
ronde proberen ze de ketting om de hals
van Ester te hangen, en in de derde ronde
de oorbel aan haar oor.
- Als het lukt om op de juiste plek te prikken,
krijgt het kind het aantal punten dat op het
sieraad staat.
- De kinderen helpen elkaar bij het
eventuele blinddoeken en ook met de
puntentelling. Ze schrijven de behaalde
punten achter de naam van het kind op het
vel papier.
- Welk kind haalt de meeste punten?
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8-12 jaar
Vier op een rij
Wie spelen er in het verhaal van Ester nog
meer een rol? De koning, Hegai en Mordechai.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- de werkbladen
- 	een vel A4-papier
- 	een pen of een potlood
- 	de bijbel
En verder:
- 	viltstiften of kleurpotloden

- Wat vinden de kinderen belangrijk om
te vertellen en te laten zien over de
koning, Ester, Mordechai, en Hegai?
Wat doen zij in het verhaal en wat zeggen
ze? Wat valt op?
- Laat de kinderen eventueel nog een keer
voor zichzelf het verhaal lezen.
- De kinderen schrijven en schetsen hun
ideeën op het witte vel A4-papier.
- Als de kinderen tevreden zijn over hun
schets, maken ze de tekeningen op het
werkblad en schrijven ze de teksten in de
praatwolkjes.
- De kinderen lezen eventueel elkaars strips,
of één of twee kinderen lezen hun strip voor.

Aan de slag:
- Bekijk met de kinderen het werkblad en laat
zien dat er vier personen uit het gelezen
verhaal van Ester op voorkomen.

8-12 jaar
Gewoon bekend
Ester is een gewoon Joods weesmeisje in een vreemd land. Maar
als we aan haar denken, denken we aan haar als koningin van
het Perzische rijk. De Bijbel staat vol met verhalen over gewone
mensen, die we kennen doordat ze een bijzondere taak kregen of
iets bijzonders deden. Kennen de kinderen hen ook?
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad
- 	een pen
Aan de slag:
- De kinderen maken de puzzel door de juiste personen te
koppelen aan de uitspraken die ernaast staan.
- Achter de persoon staat een letter. Het cijfer vertelt op welke
plaats de letter onder aan het werkblad moet komen te staan.
- De letters vormen een zin die te maken heeft met het
bijbelverhaal.

Ti p

Hang de strips aan
de muur in de ruimte
waar jullie zijn of
ergens anders in
het gebouw.
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8-12 jaar
Ester onderscheidt zich
Ester onderscheidt zich van de andere
meisjes in het vrouwenhuis. Daarom kiest de
koning voor haar. Op haar nieuwe positie als
koningin kan Ester later voor haar Joodse volk
het verschil maken tussen wel of niet gered
worden. De kinderen doen een proefje waarbij
twee dingen erg op elkaar lijken, maar er tóch
verschil is.
Wat heb je nodig?
- 	een waterkoker gevuld met water
- 	een zak ovenchips

twee centimeter onder de rand.
- Roer voorzichtig met de theelepels in
de glazen.
- Laat beide glazen afkoelen en kijk
ondertussen wat er gebeurt. Welke verschillen
zie je allemaal? Hoe onderscheiden de chips
zich van elkaar?

- 	een zak gewone chips
- 	twee glazen
- 	twee theelepels

Aan de slag:
- Vul de waterkoker met water en kook het
water buiten het bereik van kinderen.
- Zet de twee glazen voor je neer.
Uitleg:
- Breek zes stukken grote gewone chips in
- Ovenchips is gemaakt van aardappelmeel.
kleine stukjes en doe ze in het ene glas.
Gewone chips van vers gefrituurde
- Breek zes grote stukken ovenchips in kleine
aardappelschijfjes. Als ovenchips nat worden
stukjes en doe ze in het andere glas.
gemaakt,
ontstaat er een dikkere pap dan bij
- Laat een volwassene het kokende water
uit heb je
Wat
nodig?
gewone
de waterkoker in de beide
glazen
gieten tot
* een
waterkoker
gevuld metde
water
* eenchips.
zak ovenchips
* een zak gewone chips * twee glazen * twee theelepels
1

2

3

4

Vul de waterkoker met water en kook
het water. Let op dat je niet te dicht bij
de waterkoker gaat staan!

Breek zes stukken grote gewone chips
in kleine stukjes en doe ze in het ene glas.

Laat een volwassene het kokende water uit
de waterkoker in de beide glazen gieten tot
twee centimeter onder de rand.

Roer voorzichtig met de theelepels in de
glazen. Laat beide glazen afkoelen en kijk
ondertussen wat er gebeurt.
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Breek zes grote stukken ovenchips in

Welke verschillen zie je allemaal?
Hoe onderscheiden de chips zich van elkaar?

Uitleg:
Ovenchips is gemaakt van aardappelmeel. Gewone chips bestaat uit vers
gefrituurde aardappelschijfjes. Als ovenchips nat wordt gemaakt,
ontstaat er een dikkere pap dan bij de gewone chips.
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zich verschillen
van elkaar? zie je allemaal?
Welke
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Welke verschillen zie je allemaal?
Hoe onderscheiden de chips zich van elkaar?
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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:

‘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.’

Ti ps

- Ga in een kring staan
en
houd elkaars handen
vast.
- Laat drie kinderen elk
een
zin uitspreken, of spree
k
alles samen uit.

Numeri 6:24-25
COLOFON
Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap
Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal
Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje
Illustratie: NBG/Liza-Beth Valkema
Werkbladen 4-8 jaar/8-12 jaar: Liza-Beth Valkema
Strip: NBG/Bart den Heeten
Vormgeving: Frivista
DTP: Villa Grafica

13
Ester 2:1-18 | Ester wordt koningin

Voorbereiding
debijbel.nl/bijbelbasics

Bouwstenen

Werkblad

NBG/Bijbel Basics | Ester wordt koningin | Kaartjes (4-8 jaar)

207

De koning vond Ester de liefste van alle vrouwen.
Hij vond haar liever en mooier dan alle
andere meisjes. Daarom zette hij de koninklijke
kroon op haar hoofd.
ESTER 2:17
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Ester vertelde aan niemand uit welk volk
en uit welke familie ze kwam. Want dat had
Mordechai haar verboden.
ESTER 2:10
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Ester wordt koningin
Ester vertelde aan
niemand uit welk volk en
uit welke familie ze kwam.
Want dat had Mordechai
haar verboden.
Ester 2:10

PERZISCHE RIJK: VAN INDIA TOT
GRIEKENLAND
HAREM
In het Perzische rijk had de koning niet één vrouw,
maar een heleboel vrouwen. De belangrijkste vrouw
van de koning was de koningin. Haar zoon werd de
opvolger van de koning. De andere vrouwen waren
bijvrouwen. Zij woonden in een aparte ruimte van
het paleis, ook wel het ‘vrouwenhuis’ of de ‘harem’
genoemd. In die tijd was dat gewoon voor koningen.

Het verhaal van Ester speelt zich af in het Perzische
rijk. Dat rijk werd in de zesde eeuw voor Christus
gesticht door koning Cyrus II de Grote. Het werd een
groot wereldrijk, dat liep van India tot Griekenland.
Daarmee was het het grootste en machtigste rijk dat
tot dan toe had bestaan. In 334 voor Christus kwam er
een einde aan de heerschappij van de Perzen doordat
hun gebied werd veroverd door Alexander de Grote.
Die naam heb je misschien weleens gehoord.

Wat heb je nodig?
* een waterkoker gevuld met water * een zak ovenchips
* een zak gewone chips * twee glazen * twee theelepels

ESTER ONDERSCHEIDT ZICH
Ester onderscheidt zich van de
andere meisjes in het vrouwenhuis.
Daarom kiest de koning voor haar.
Op haar nieuwe positie als koningin
kan Ester later voor haar Joodse
volk het verschil maken tussen wel
of niet gered worden. In dit proefje
ontdek je dat twee dingen die erg
op elkaar lijken, tóch verschillend
zijn.

1

2

3

4

Vul de waterkoker met water en kook
het water. Let op dat je niet te dicht bij
de waterkoker gaat staan!

Breek zes stukken grote gewone chips
in kleine stukjes en doe ze in het ene glas.

Laat een volwassene het kokende water uit
de waterkoker in de beide glazen gieten tot
twee centimeter onder de rand.

Roer voorzichtig met de theelepels in de
glazen. Laat beide glazen afkoelen en kijk
ondertussen wat er gebeurt.

Zet de twee glazen
voor je neer.

Breek zes grote stukken ovenchips in
kleine stukjes en doe ze in het andere glas.

Welke verschillen zie je allemaal?
Hoe onderscheiden de chips zich van elkaar?

Uitleg:
Ovenchips is gemaakt van aardappelmeel. Gewone chips bestaat uit vers
gefrituurde aardappelschijfjes. Als ovenchips nat wordt gemaakt,
ontstaat er een dikkere pap dan bij de gewone chips.
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GEWOON BEKEND
Ester is een gewoon Joods weesmeisje
in een vreemd land. Maar als je aan haar
denkt, denk je aan haar als koningin van het
Perzische rijk. De Bijbel staat vol met gewone
mensen, die een bijzondere taak kregen of iets
bijzonders deden. Weet jij wie wat deed? Vul
steeds de letter achter de naam op de juiste plek
in en je ontdekt wat Ester van de koning kreeg.

OPLOSSING:

1. Ik leidde het volk Israël naar het beloofde land.

Maria (O)

2. Ik werd de moeder van de beloofde redder.

David (iJ)

3. Ik hielp mijn broers aan eten.

Jozef (n)

4. Ik nam Ester in mijn huis toen haar vader en moeder waren gestorven.

Daniel (n)

5. Ik bad drie keer per dag, terwijl dat verboden was.

Paulus (k)

6. Ik schreef veel brieven die in de Bijbel terechtgekomen zijn.

Mozes (k)

7. Ik hielp Ester in het vrouwenverblijf.

Zacheus (n)

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ik heb met een reus gevochten.

Mordechai (i)

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Ik naaide kleren voor vrouwen die weduwe waren geworden.

Hegai (l)

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Ik werd koningin van Perzië.

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Debora (K)

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Ik was de eerste vrouwelijke rechter van Israël.

Dorkas (K)

6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Ik ging met mijn schoonmoeder Noömi mee naar haar land.

Ruth (r)

7 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Ik zat in de buik van een vis.

Jona (o)

14. Ik heb Jezus gedoopt.

Ester (e)

15. Ik klom in een boom om Jezus te zien.

Johannes (o)

8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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