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Doel:   Verhaal verwerken op een interactieve manier met vragen en praktijksituaties                                                        

en daarbij Gods Trouw centraal stellen. 

Benodigdheden 

 Vragen en praktijksituaties (zie hieronder) 

 88 Play-mais om een regenboog te maken  

(Vooraf kleur en aantal uittellen: 18 rood,16 oranje,13 geel, 12 groen, 10 lichtblauw, 8 roze) 

 Bijbel 

 Blinddoek, fruit en groenten (zelf kiezen) 

 Bijbeltekst: Deuteronomium 31:6 

Werkwijze 

 Verdeel je kids in 2 groepen of doe alle vragen samen.  

 Als de kinderen een vraag, praktijksituatie of proefopdracht goed hebben, krijgen ze een aantal Play-

mais (net zo groot je de regenboog wilt maken) 

 Deze play-mais verbinden ze aan elkaar tot een regenboog 

 Aan het einde van het gezinsmoment kun je met de kinderen spreken over Gods trouw 

 

1. Quiz-vragen 
1. Wie wordt de nieuwe koningin van de koning (Esther) 
2. Van welk volk is Esther (Joodse volk) 
3. Hoe redt Mordechai het leven van de koning?  

(Door Esther in te lichten over het lelijke plan van twee dienaren tegen de koning) 
4. Waarom moeten de mensen zich voor Haman neerbuigen?                                                                                                                                

(Hij was de belangrijkste minister van de koning en de koning had het bevolen) 
5. Hoe wil de duivel jou verleiden en wat moet je dan doen? (Doordat vrienden/vriendinnen jou willen 

overhalen iets verkeerds te doen – ‘nee’ zeggen en trouw aan God blijven) 
6. Waarom denk je dat Mordechai zich niet voor Haman wilde neerbuigen? (Mordechai was een Jood en 

God had tegen de Joden gezegd dat ze niemand mochten aanbidden dan Hem alleen) 
7. Wat wilde Haman gaan doen toen hij ontdekte dat Mordechai zich niet voor hem wilde neerbuigen?  

(Hem en alle andere Joden doden) 
8. Waarom moest de Heere Jezus aan het kruis sterven en was Hij trouw tot de dood?  

(Voor onze zonden, om de straf die wij verdiend hebben te dragen, zodat wij niet gestraft hoeven te 
worden en bij Hem in de hemel mogen komen - ja Hij was trouw/gehoorzaam tot de dood. (Hebr. 2 vers 
17/ Fil 2:8) 

9. Wie houdt alles in de hand en is TROUW? (God de Vader) 
10. Wat voor goeds kan er gebeuren als jij voor God kiest/ trouw blijft aan God? (Iemand anders wil ook 

goede dingen doen; iemand gaat in de Heere Jezus geloven) 
11. Wat gaf de koning aan Haman, zodat hij toestemming had om iedere wet te maken? (Zijn zegelring, om 

een zegel te maken. En hij vertelde hem dat hij elke wet mocht maken, die hij wilde) 
12. Wie wilde eigenlijk dat Haman alle Joden uitroeit en waarom? (De duivel, zodat de Redder niet geboren 

kan worden) 
13. Waarom denken de Joden dat God ze vergeten is? (In de wet staat dat ze allemaal gedood moeten 

worden) 
14. Wat doet Mordechai (doet zijn kleren uit en trekt een zak aan en doet as op zijn hoofd=teken van rouw) 
15. Waar roept Ester het volk toe op en wat zal zij gaan doen  (vasten en mogelijk ook bidden, naar de 

koning gaan) 
16.  Welke tekst hebben jullie geleerd? (Zeg samen Deuteronomium 31 vers 6 hardop op) 



 

BONUS: heb jij al weleens gevast? En hoe was dat? 
 
 

2. Praktijksituaties 
Trouw zijn aan God. Laat de kinderen er over nadenken hoe ze God trouw kunnen blijven in de volgende 
situaties. 
 
1. Je speelt na schooltijd met vriendjes en zij willen naar een DVD/ filmpje kijken, waarvan jij weet dat je 

die niet mag zien. (Met veel geweld en lelijke woorden). 
2. Je nodigt je vriendje uit naar de Bijbel Club te komen, maar hij zegt dat hij geen interesse heeft in God. 
3. Het meisje dat naast jou op school zit, wil bij jou afkijken bij een repetitie. 
4. Je bent gevraagd om een ziek klasgenootje te bezoeken, maar dat klasgenootje plaagt jou altijd … 
5. Je ziet dat een van jouw vriendjes/ vriendinnetjes iets wegpikt uit de portemonnee van zijn/haar 

mama. 
6. Iemand vraagt jou om voor hem een leugen te vertellen (Ach één keer liegen…). 
7. Je hebt afgesproken met je ouders om elke week je kamer op te ruimen, maar je hebt eigenlijk leukere 

dingen te doen met je vrienden… 
8. Een oude mevrouw is heel eenzaam, en ze vindt het wel leuk als jij op bezoek komt en soms de 

boodschappen doet. Je hebt beloofd om het te doen, maar het is zo lekker weer en je wil graag 
voetballen …. 

9. Je doet soms klusjes voor mama/papa en mag de schuur vegen. Je kan kiezen: al het vuil netjes 
opvegen en in de vuilnisbak doen of snel onder de mat dan kun je lekker gaan spelen 

10. Je hebt beloofd om elke dag uit je bijbel te lezen toen je de Heere Jezus leerde kennen, maar je bent 
’s morgens te moe en zet liever de wekker wat later. 

 

Onderstaande principes zijn mee te nemen in het gesprek: 
Je hebt moed nodig om in elke situatie eerst aan God te denken en niet aan jezelf. De moed om trouw te zijn 
komt van God en heb je niet van jezelf. De moed om trouw te zijn mag je elke dag ontvangen door: 

 Geloof in de Heere Jezus (het kruis/ de wapenrusting) 
 Je Bijbel te lezen en gehoorzaam te zijn aan God en je ouders 
 Gebed en vasten: bespreek alles met God in gebed en bedenk of jij ook eens kan vasten!  

 De Heilige Geest, Die in jouw hart woont als je gelooft dat de Heere Jezus voor jouw zonden is 
gestorven. Hij zal je helpen en bemoedigen! Je hebt de beste HELPER in je. Trouw is een vrucht van de 
Heilige Geest! 

 
3. Eetproef-spel over vasten 
Je kunt op diverse manieren vasten: één manier is een Daniels vast. Dan eet je groenten of fruit en drink je 

water. Doe een blinddoek voor, nu krijg je iets te proeven: wat is het?! 

Denk aan: wortel, komkommer, sla, rozijn, appel, banaan, mandarijn, tomaat, water (doe eventueel brood of 

koek erbij en kijk of de kinderen kunnen onderscheiden dat dit geen vasten is      ) 

➔ Als kinderen het goed geraden hebben krijgen ze een 2-3 Play mais voor de regenboog. 
Te proeven groenten/fruit: 

1. ………………….    5. ………………………. 

2. ………………….    6. ………………………. 

3. ………………….    7. ………………………. 

4. …………………..    8. ………………………. 


