
Verteltasje 2 – Nederigheid 

In dit tasje vindt je alles wat je nodig hebt om het tweede deel van het verhaal over Esther te vertellen. 

Je hebt nodig: 

❖ Geprinte plaatjes 

❖ Stiften of potloden 

❖ Schaar en lijm 

❖ 6 boomschors schijven. Je kunt ook rondjes knippen uit stevig karton. 

❖ Tasje: Je kunt een tasje zelf maken. Of misschien heb je nog wel een leuk tasje, een knikkerzak of 

een doosje dat je kunt versieren. 

 

Beschrijving maken tasje: 

❖ Zoek een leuk stofje uit. Knip een stukje van 50 x 20 cm. 

❖ Vouw dit dubbel ( 25x 20) 

❖ Stik de zijnaden en werk deze af. Laat in 1 zijnaad een opening van 2 cm ( 3 cm onder de 

opening). Keer het tasje zodat de goed kant buiten zit. 

❖ Vouw de bovenkant naar binnen. Zorg daarbij dat het gat aan de buitenkant zichtbaar is. Stik de 

bovenkant door zodat je een tunnel krijgt. 

❖ Rijg een koord door de tunnel en klaar is je tasje. 

❖ Deze Youtube- link is ook handig.  https://youtu.be/UgYgF-SlAhk    (toets de ctrl knop in en klik 

op li muisknop- hyperlink kopiëren) 

 

Werkwijze: 

❖ Print  de plaatjes uit.  

❖ Kleur ze mooi, als ze nog niet gekleurd zijn. 

❖ Plak ze op boomschors of op stevig karton 

❖ Doe de plaatjes in je tasje (of doosje) 

❖ Knip ook de personen uit, kleur ze en plak die op karton (je kunt er een strook achter plakken- 

dan heb je vingerpoppen) 

❖ Vertel nu het verhaal met de plaatjes aan iemand in je omgeving 

 

Betekenis plaatjes: 

1. Vasten en bidden - In de Bijbel wordt vasten vaak gedaan samen met bidden. Dan laat je zien dat 

waar je voor bidt heel belangrijk is. (Esther 4:16, Daniel 1:12, Jona 3:7,8) 

2. Scepter -  De koning raakt Esther met de scepter aan en laat zien dat ze bij hem mag komen. Zo 

wil God jou ook Zijn genade geven door de Heere Jezus. Hij wil dat jij in de Heere Jezus gelooft met 

heel je hart! (Markus 10:13-16, Romeinen 10:9-11) 

3. Maaltijd -  De maaltijd is een goed moment om over belangrijke dingen te praten en elkaar te 

ontmoeten. De koning en Esther gaan samen eten met Haman. 



4. Mordechai met boze Haman - Mordechai wordt eindelijk beloond voor zijn nederigheid als Haman 

hem door de stad moet rijden op het koninklijke paard met een mooie mantel om. 

5. Masker - Het boze plan van Haman wordt ontmaskerd (= ontdekt): hoogmoed komt voor de val! 

(Lukas 14:11) 

6. Feest - Het Joodse volk wordt gered en is heel blij! God beloont de trouw en nederigheid van Esther 

en Mordechai. 

7. Nederigheid: God beloont nederigheid. Hij heeft het ons Zelf voorgedaan in de voetwassing van 

Zijn discipelen. (Johannes 13)  

Tekstkaartjes  

Knip deze kaartjes uit en plak ze op stevig papier. Je kunt de kaartjes ook lamineren of plastificeren. (Dan kun je ze 

ook in je schooltas doen) 

 

 

 

 

 

 

 

De figuren - Esther, Mordechai, De koning, Haman en het biddende Joodse volk  (je kunt ze kleuren en 

strook erachter plakken en ze om je vinger doen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij zal je niet loslaten en je niet verlaten. 

Deuteronomium 31 vers 6b 

 

Doe alles voor God  

en niet voor de mensen 

Kolossenzen 3:23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


