
Les 2 – Godvrezende meiden 
 

 Lezen uit de Bijbel      Ester 3: 1-7 

 

Na verloop van tijd gaf koning Ahasveros een hoge positie aan Haman, de zoon van Hammedata, een 
nakomeling van Agag: hij plaatste hem boven alle rijksgroten aan zijn hof. Alle hoge functionarissen 
van de koning die in de Koningspoort waren, vielen telkens voor Haman op de knieën en bogen zich 
voor hem neer, want zo had de koning het geboden. Alleen Mordechai knielde of boog nooit voor 
hem. De functionarissen van de koning in de Koningspoort spraken Mordechai daarover aan: 
‘Waarom overtreedt u steeds het gebod van de koning?’ Dit vroegen ze hem elke dag weer, zonder 
dat hij zich iets van hun woorden aantrok. Toen lichtten ze Haman erover in, om te zien of Mordechai 
in zijn houding zou kunnen volharden; hij had hun namelijk verteld dat hij een Jood was. Toen Haman 
te weten kwam dat Mordechai niet voor hem knielde of boog, werd hij woedend, en hij besloot 
Mordechai uit de weg te ruimen. Maar nadat men hem had verteld uit welk volk Mordechai stamde, 
was de dood van Mordechai alleen hem niet genoeg: vanaf dat moment zon Haman op middelen om 
alle Joden in Ahasveros’ rijk om te brengen, heel Mordechais volk.  

 

 
  
 

Kringgesprek     
 
Werd je wel eens bedreigd, zo van: Ik krijg je wel…”? 
Zijn er wel gevaarlijke lui die je willen dwingen te doen wat zij willen? 
Wat doe je in zo’n geval? 
 
Heb je zelf wel eens anderen bedreigd? Denk je je wel eens in wat dat met die ander doet? 
 
Wat is er zo angstig aan bedreigd te worden? 
Vertel je het wel tegen iemand als ze je bedreigen? 
Word je wel eens uitgelachen om je geloof? 
Waarom zouden zoveel mensen een hekel aan Joden hebben? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vertellen    
 

68 -  Ester en Mordekai redden hun volk 
  

 

'De Ministerrr- President!!!' 
De Paleiswacht van de burcht Susan springt stijf in de houding. En alle mensen voor het paleis 
knielen. Want er komt een zeer belangrijk persoon naar buiten. Haman, de vriend van de koning.  
Kijk, daar gaat hij naar zijn koets, z'n jas wapperend achter zich aan. O, als deze machtige man tegen 
je is, dan ben je nog niet jarig. Maar wacht eens. Zie je dat? Is er werkelijk iemand die niet buigt? Die 
verachtelijke blikken werpt naar Haman? Ja, het is Mordekai, ook een belangrijke knecht van de 
koning. 
'Grote egoïst!' denkt Mordekai, 'Voor jou buig ik niet.' 
Oei, oei! Als daar maar geen moeilijkheden van komen. 
Haman heeft het al lang gemerkt. Kruiperige vleiers hebben het hem verteld. 'Die Jood buigt niet.' En 
Haman zint op wraak, grote wraak. Niet alleen Mordekai... Nee, alle Joden moeten sterven. Op een 
dag laat hij de hoftovenaar door het lot te werpen, een geluksdag uitzoeken. Met deze kennis 
gewapend, plus een grote zak geld, gaat hij op audiëntie bij de koning. 
 
'O, Koning, leef in eeuwigheid. Als u toestemming geeft voor mijn plan, zal ik u tienduizend talenten 
zilver geven.' 
Hij maakt de joden flink zwart. 
''t Is een opstandig volk,' beweert hij, 'gevaarlijk als de pest. Zij moeten worden uitgeroeid, anders...' 
De Koning, bang voor zijn troon, geeft in vertrouwen zijn zegelring aan Haman. De wet mag 
uitgevaardigd worden. Op de dertiende van de maand Adar zullen alle joden worden gedood. 
Huilen, schreeuwen, brullen. Dat is wat de joden doen als ze het horen. Vooral de lui uit Susan. 
Massaal wenden ze zich tot Mordekai om hulp. Hij werkt immers voor de koning.  
'Ga bidden en vasten!' zegt Mordekai verbeten. In rouwkleren en met as op zijn hoofd gaat hij luid 
jammerend voor de poort van de koning staan. Is dat nou wel zo'n goed idee? 
'Majesteit, er loopt een man in rouwkleren bij de poort.' zegt een dienares tegen Ester. 'Volgens mij uw 
pleegvader.' 
Ester schrikt. Straks zullen de soldaten Mordekai oppakken. Laat hij vlug een gewone jas aandoen. 
Wat zou er aan de hand zijn? Hatak, de knecht, gaat op onderzoek uit. 
'Alle joden moeten worden gedood,' vertelt Hatak als hij terugkomt. 'Uw oom zegt dat u naar de koning 
moet gaan om het te voorkomen.' 
Ester schudt beslist haar hoofd. Zelfs zij mag niet ongevraagd bij de koning komen. Regels zijn regels. 
De boodschappen vliegen over en weer. 
 
'Denk maar niet dat jij gespaard blijft,' stelt Mordekai vast, 'Misschien ben je daarom wel koningin 
geworden.' 
Ester huivert. Wat moet ze in 's hemelsnaam doen? 
'Als iedereen voor me vast en bidt ga ik.' besluit ze moedig. 
Drie dagen later staat ze, mooi aangekleed, aan het eind van de gang naar de troonzaal. Zal de 
koning haar accepteren? Ja hoor! Vriendelijk klinkt zijn stem: 'Wat is uw wens, koningin Ester? Al is 
het de helft van mijn koninkrijk, je krijgt het.' 
'Ik... eh!' stottert Ester, 'Zou u samen met Haman bij mij willen komen eten, majesteit?' 
De koning lacht. Waagt Ester haar leven voor een etentje? 
 
'Ik mag bij de koningin dineren!' 
In een van de kamers van zijn luxe buitenhuis wordt Haman aangekleed. Zijn familie en vrienden 
kijken hem bewonderend aan. En hij maar opscheppen.  
'Er is slechts één schaduw in mijn leven.' zucht hij. 
'Laat die jood Mordekai toch ophangen,' stelt zijn vrouw voor. 
Goed idee. Haman laat meteen een 25 meter hoge paal in zijn achtertuin plaatsen... 
 
'Zou ik nu... Of nog maar niet?' 
Ester twijfelt. Zojuist na het zalige toetje, heeft de koning weer aan haar gevraagd wat haar grootste 
wens is. Maar is dit wel het juiste moment om over haar volk te spreken? 
'Wilt u morgen nog eens met Haman bij mij komen eten?' vraagt ze zacht. De koning stemt toe.  



Die nacht echter, kan Ahasveros niet slapen. Hij heeft zoveel om over na te denken. Als afleiding 
moet een slaaf hem voorlezen uit het koninklijke dagboek. Toevallig (?) kiest die een stukje over 
Mordekai, die een aanslag op het leven van de koning heeft voorkomen, maar daarvoor nog geen 
beloning heeft gekregen. 
'Morgenochtend eerst Mordekai belonen...' denkt de koning en valt in slaap. 
 
'Eerst een arrestatiebevel voor Mordekai vragen,' denkt Haman als hij de volgende dag de tuin van het 
paleis binnenstapt. Maar het loopt anders dan hij denkt. De koning wil zijn advies hebben. Hoe moet 
iemand beloond worden die veel voor de koning heeft gedaan? Haman krijgt een kleur van opwinding. 
Hij weet het zeker: die man is hijzelf. 
'Die persoon moet op een koninklijk paard worden rondgereden.' stelt hij voor. 'En één van de 
ministers moet roepen: Knielt allen voor de man wie de koning eer bewijzen wil.' 
'Juist! Doe dat bij Mordekai!' beveelt de koning. 
Als aan de grond genageld blijft Haman staan. Hè? Hoe is dat mogelijk? Gelukkig heeft hij nog niks 
gezegd over die galg. Balen zeg! 
Met een lang gezicht loopt hij die middag over het stadsplein. En Mordekai maar grijnzen. Wat een 
ellende!! 
 
En ellende op ellende. Die avond tijdens het diner vertelt Ester aan de koning dat iemand haar en 
haar volk wil doden. De koning vliegt overeind. Wat zullen we nou krijgen? 
'Wie is die man die zoiets durft te doen?' briest hij. 
Esters vinger priemt in Hamans richting. 'Hij daar!' 
Haman zou wel door de grond willen zakken. Wist hij veel dat de koningin ook joods was? Smekend 
om genade valt hij voor Ester op de knieën. Dat had hij nou net niet moeten doen. Dat maakt de 
koning nog bozer. Als één van de knechten dan ook nog vertelt van de galg in Hamans achtertuin, 
gaat Ahasveros helemaal door het lint. 
'Hang hem daar zelf aan op!' schreeuwt hij. 
Het is de dertiende van de maand Adar. Het volk van de Joden wordt niet uitgeroeid. Dank God. En 
Mordekai zit op de belangrijkste post van het land. Direct onder de koning. Iedereen houdt van hem, 
want hij zoekt het goede voor zijn volk. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GEBED   

 
 U bent een lieve Vader 

voor ons, Heer en wij 
willen u volgen. Vergeef 

ons als we anderen 
angstig hebben 

gemaakt. 

 

We waren wel 
eens ongevoelig 

voor de pijn die we 
anderen 

aandeden. Vergeef 
ons. Geef ons een 
vriendelijk karakter 

 

Maar we willen ook graag 
dapper zijn en niet bang 
voor de dreiging van de 
agressievelingen. We 

mogen erop vertrouwen 
dat U ons beschermt. 

 Dank u dat we steeds 
uit de bijbel mogen 
leren hoe we leven 

moeten. 
Amen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Opdracht   Werkblad 24a    

 



Of 

 

 



 

 

Of vertel over de werking van een boemerang. 

Een vloek is net als een boemerang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tekst   

 

Psalm 46:2 

 

God is voor ons een veilige schuilplaats,  

een betrouwbare hulp in de nood.  

 

  =   b = v 

 - h d=s   - p 

   z=v boot=ige   en=plaats 

Een  be + bare 

 t = h   in de  br = n. 

 



 
 
Activiteit     
 

Knoopje wegtrekken 

Nodig: een stevige plastic beker. 

Voor elk kind een grote knoop, waaraan een stevige draad is bevestigd.  

Een dobbelsteen. 

 

Alle kinderen leggen de knopen bij elkaar en houden de draad in hun hand, klaar om weg te trekken. 

Om de beurt krijgen de kinderen de beker en de dobbelsteen. 

Als de dobbelsteen zes aangeeft laat men de beker op de kring van knopen neerkomen. 

Alle kinderen trekken snel hun knoop terug om te ontkomen aan het vangen.  

Wie gevangen is is af. (Of krijgt een strafpunt, die je later kunt tellen.) 

 

Diefje met verlos 

Een renspel. De eerste die getikt wordt moet met één hand een muur vasthouden en zijn andere hand 

uitstrekken naar de medespelers. Als de dief nog iemand aantikt moeten de gevangenen elkaars hand 

vasthouden, zodat je een staart krijgt. De vrije kinderen mogen de hand aantikken van de laatste 

gevangene en dan is de hele staart van gevangenen weer vrij.  

 

Speel uit: 

Toen Jezus doodging kwam Hij in het dodenrijk. Daar was de duivel de baas. Hij hield iedereen die 

gestorven was gevangen in het dodenrijk. Het is net als in een gevangenis. Hij liep heen en weer over 

de gang en brulde: ‘Ik ben de baas. Jullie zijn mijn gevangenen!’ 

Toen Jezus binnenkwam begonnen de duivel en zijn helpers te juichen. Nu hadden ze de zoon van 

God te pakken. Maar Jezus zei: ‘Nee, mij kun je niet pakken, want ik heb nooit kwaad gedaan. Kijk 

maar in de boeken.’ De duivel ging wild zitten bladeren maar kon niks vinden. Dus kon hij Jezus niet in 

de gevangenis stoppen. ‘En nu de sleutels!’ zei Jezus, ‘Geef hier.’ Knarsetandend moest de duivel de 

sleutels van de dood aan Jezus geven. Alle gevangenen werden vrij gelaten. De hel werd geplunderd 

en Jezus liep gewoon naar buiten. Hij was weer levend geworden. In Openbaring staat: ‘Ik ben de 

eerste en de laatste en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.’ Nu jaagt de dood geen angst 

meer aan! 

 

 

 

 



Speel uit: Het verhaal van Ester die een etentje geeft voor de koning en Haman is erg geschikt om uit 

te spelen. 

 

In dit verhaal is Ester een verlosser, een meisje dus. Zij is het beeld van Jezus onze verlosser. 

Van welke banden heeft Jezus ons verlost? 

 

 

Angst voor de dood  

 

 

Dood angst de voor  

Angst voor wat mensen van je vinden 

 

Vinden angst wat je van mensen voor  

Verslaving aan drugs, drank en seks 

 

Aan seks en verslaving drank drugs 

Angst voor de duisternis 

 

De voor duisternis angst 

Verslaafd aan computerspelletjes  

 

Computerspelletjes aan verslaafd 

Faalangst, hebzucht en een ruziegeest 

 

Hebzucht en faalangst ruziegeest een 

Toekomstvoorspellingen en vloeken die 

mensen over je uitspraken 

 

Uitspraken over mensen je die vloeken 

toekomstvoorspellingen en  

Verslaafd aan roken Aan verslaafd roken  

….. enz.   

 

 

 

 

 

 



 

Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

 

 
Vragen 

 
Antwoorden 

1 Wat is een verlosser?  1 Jezus   

2 Wie is onze verlosser? 2   tweemaal 

3  Waarvan verloste Ester haar volk   3  Iemand die je ergens van bevrijd 

4 Welke man werd opgehangen aan de paal 

die hij voor Mordechai had opgericht?   

4  vasten  

5  Hoe vaak nodigde Ester de koning en 

Haman uit voor een etentje? 

5  Van de totale ondergang 

6  Wat deden Ester en de Joden voor zij naar 

de koning ging?  

6 Ja, hij verloste het volk van de Filistijnen. 

7 Wat had Mordechai voor koning 

Ahasveros gedaan?   

7 Ja, hij verloste het volk uit de slavernij in 

Egypte  

8 Was Simson ook een verlosser?   8 Haman   

9 Was Mozes een verlosser?   9 Hij ging in zijn huis en at met hem.    

10  Hoe verloste Jezus Zacheüs?  10 Een aanslag verijdeld op zijn leven  

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden: 1-3      2-1     3- 5   4- 8     5- 2    6-4     7-10     8-6     9-7     10-9  

 
  
 
 

   
 


