
Verteltasje 1 – Trouw 

Hier vindt je alles wat je nodig hebt om het eerste deel van het verhaal van Esther te vertellen 

met jouw verteltasje. 

 

Je hebt nodig: 

❖ Geprinte plaatjes 

❖ Stiften of potloden 

❖ Schaar en (sterke) lijm 

❖ 7 boomschors schijven (te koop bij Action). Je kunt ook rondjes knippen uit stevig 

karton. 

❖ Tasje: Je kunt een tasje zelf maken. (zie beschrijving). 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 goede 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 de plaatjes mooi in. 

❖ Plak ze op boomschors of op stevig karton 

❖ Doe ze in je tasje 

❖ Knip ook de personen uit en plak die op karton 

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

 

Betekenis plaatjes: 

1. Davidster – God is trouw aan Zijn volk. Daar is het verhaal van Esther een voorbeeld 

van. God is nog steeds trouw aan Zijn volk Israel en verlangt dat zij Hem leren kennen 

en dienen. De Davidster is ook te zien op de Israëlische vlag. De naam Esther betekent 

ster. 

2. Kroon – Esther wordt koningin, ze is trouw aan de koning en aan haar Joodse volk. Als 

jij trouw blijft aan God krijg je ook een kroon, de kroon van het leven (Openbaring 

2:10). 

https://youtu.be/UgYgF-SlAhk


3. Boekrol -  Mordechai is ook trouw aan de koning. Zijn ontdekking van het boze plan 

van twee  dienaren van de koning wordt opgeschreven in de boekrol van de koning. 

4. Bidden – Esther, Mordechai en het hele volk  gaan vasten (en bidden tot God) Dat mag 

jij ook doen-  verwacht het van Gods trouw  en niet van eigen plannen, zoals de trotse 

Haman doet. 

5. Zwart hart: wij zijn in onszelf niet trouw en denken snel aan onszelf, net als Haman. 

We hebben de Heere Jezus nodig, Hij wil ons Zijn trouw geven (zie 7) 

6. Zegelring: Hiermee werden wetten gestempeld. Zó moet het gebeuren, zoals de 

koning zegt! 

7. Kruis en Regenboog – God is trouw  en Mordechai en Esther zijn trouw aan God. De 

Heere Jezus was trouw tot de dood staat er in de bijbel.  Hij verlangt ernaar dat je in 

Hem gelooft en jij ook trouw bent aan Hem. Je kunt Trouw zijn door God op nummer 

één te zetten in je leven en de Heere Jezus aan te nemen als jouw Redder en Koning. 

De regenboog is het teken van Gods belofte. Als God  iets beloofd, doet Hij dat ook. 

Denk maar aan Noach. God belooft dat Hij je altijd hoort als je tot Hem bidt. 

Tekstkaartje:  
Knip dit kaartje uit en plak het op stevig papier. Je kunt het ook nog versieren en lamineren of plastificeren. Dan 

is het een kaartje dat je ook in je schooltas kunt doen.  

 

 

 

 

 

 

De figuren – Esther, Mordechai, de koning, Haman en het biddende Joodse volk, – deze kun 

je als vingerpoppen gebruiken als je er een strookje achter plakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wees sterk en moedig en schrik niet 

voor hen terug want het is de HEERE, 

jouw God die met je meegaat. 

Deut. 31:6a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


