
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwerking 11.6  –  Mordechai verhoogd 

 

Purim-feest: 

Vier met de kinderen het Purim-feest 

 

 

Nodig (Al onderstaande benodigdheden 

worden ook gebruikt/gegeten op het echte 

Purim-feest) 

• Kroon, hamanratels, slingers: deze 

hebben de kinderen misschien al bij de vorige vertellingen gemaakt. 

• Eten en drinken: 

• Hamansoren (zie recept) 

• Laat ieder kind verder iets meenemen, bijv. cake, popcorn, drinken. 

• Evt. kunnen de kinderen nog een masker maken (op het Purim-feest zijn de mensen verkleed 

en gemaskerd). 

 

 

a) Hamansoren 

De Hamansoren kun je het best zelf van tevoren thuis al 

bakken. Evt. kun je ook plakken cake in driehoeken snijden 

en dat serveren met jam en poedersuiker. 

 

 

Recept Hamansoren. 

 

Nodig: 

• ½ kopje suiker 

• ½ kop zachte boter, en wat extra om mee in te 

vetten 

• 1 losgeklopt ei 

• 1 eetlepel rozenwater of oranjebloesemwater 

• 2 kopen bloem, gezeefd 

• ½ theelepel bakpoeder 

• evt. ¼ kop maanzaad 

• jam en poedersuiker 

 

Werkwijze 

Roer de suiker en de boter romig in een grote kom, voeg het ei en rozenwater toe. Meng de 

bloem met het bakpoeder. Strooi meel en maanzaad in de kom en kneed alles tot een stevig 

deeg. Maak van het deeg een rol van ongeveer 5 cm doorsnee, wikkel de rol in folie en leg 

hem een paar uur in de koelkast. Verwarm de oven voor op 180°C (of stand 4). Snijd plakken 

van ongeveer 1 cm dik van de rol deeg. Leg de koekjes op een ingevette bakplaat en bak ze 

in 10 á 15 minuten goudbruin. 

Serveer de hamansoren met jam en poedersuiker. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Masker 

 

Nodig 

• geprinte maskers (kopieer de maskers met verschillende vergrotingen, zodat de 

kinderen de goede ‘maat’ kunnen kiezen) 

• stevig papier 

• kleurpotloden of stiften 

• plakplastic of plakband 

• stiekjes 

• evt. glitterlijm, veertjes, enz. 

 

Werkwijze 

De kinderen plakken hun masker op stevig papier en knippen het dan uit. 

Vervolgens kleuren ze het masker in, en wordt het evt. versierd met glitters, veertjes, enz. 

Daarna plak je plakplastic of plakband over de uiteinden, daar doorheen prik je de gaatjes. 

Tot slot wordt er een stiekje door de gaatjes bevestigd. 

 

 

 

 

c) Het feest 

 

• Maak een kring van stoelen, met middenin een aantal tafeltjes. 

• Dek de tafels met alle lekkernijen die meegebracht zijn. 

• Laat de kinderen hun slingers ophangen, kroontjes opdoen, enz. 

• Vervolgens kun je eerst uit de kinderbijbel een gedeelte lezen uit het boek Esther, 

waarbij de kinderen lawaai maken met hun schudkoker of ratel bij het woord Haman.  

• Daarna wordt alles opgegeten. 

• Tot slot helpen de kinderen met opruimen. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


