Het Bijbelboek Esther is een wel omstreden boek onder Gods volk, het gebeuren zou zich afgespeeld
hebben in de periode dat een eerste groep joden uit ballingschap naar hun land terugkeerden en de
tweede groep. Het kan best zijn dat de profeet Ezra het boek heeft geschreven. Toch zien wij in dit boek
Gods liefde en barmhartigheid naar voor komen voor zijn volk. Wij leren ook dat Gods wegen
ondoorgrondelijk zijn. Het gebeuren en de omstandigheden in dit boek, laten zien hoe God bezig is met
zijn volk. Daarbij werkt Hij door mensen die hun hoop op Hem stellen, en Hij stelt ze in staat tot het
uiterste te gaan in geloof zoals Koningin Esther met haar bekende uitspraak: Kom ik om, dan kom ik
om! Zijn christenen vandaag in staat om hun leven te wagen, uit liefde tot Jezus.

HOOFDSTUK 1
(1-8) De burcht Susan was de
winterresidentie van de Perzische
koningen. Op de kaart kun je het vinden
precies boven de Perzische golf. Koning
Ahosveros, zoon van Darius, was
volgens geschiedschrijvers een wreed en
wellustige man. Hij richtte een groot feest
in om zijn koninklijke heerlijkheid en
rijkdom te tonen 180 dagen lang. Dit was
voor alle inwoners van Susan toegankelijk
om te drinken en te eten. De koninklijke
rijkdom staat beschreven in vers 6.
Er werd uit gouden bekers gedronken, het
was slechts de koning die op deze wijze
een feest kon geven in die tijd. Er was
wijn van het land in overvloed.
( Afbeelding van koning Ahosveros, Xerxes).

(9,12) Koningin Wasti gaf ook een feestmaaltijd voor vrouwen in
het paleis van de koning. ( foto ) Op de zevende dag was de
koning onder invloed van de wijn. Hij gaf opdracht aan de zeven
gesnedenen de koningin te halen optredend met haar kroon. Op
andere gewone dagen was zij gewoon gesluierd als de andere
bijvrouwen.
Koningin Wasti weigert haar schoonheid ten toon te stellen aan
alle uitgenodigde aanwezigen.
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Onder deze schoonheid werd begrepen dat zij zou verschijnen enkel met haar kroon op het hoofd,
zodat iedereen haar uitzonderlijke schoonheid kon en mocht bewonderen. Het lijkt heel begrijpelijk dat
zij zoiets als koningin Wasti gevraagde niet wilde doen.
Een andere onderliggende reden was tevens dat er lepra was uitgebroken onder het volk. Zij wilde
daarom ook geen risico nemen door zich daar naakt te vertonen bij al de uitgenodigden. Ze liet
boodschappen overbrengen die de koning woedend maakte.
Wasti was niet van adellijke afkomst, en werd als koningin verkozen, zoals wij dit hier kennen als een
Miss België verkiezing bijvoorbeeld. Zij beweerde zelf, dat ze wel afkomstig was van de adel, en niet
wilde meedoen aan dergelijke onbeschaamdheden, om de mannen te plezieren.
(13-18) De misnoegde koning ging over tot het vragen naar mogelijke sancties zoals in de wet
beschreven over moraal en gebruiken. Hij vroeg de samenkomst van de “wijzen”. Deze wijzen traden op
als een soort rechtbank, met koninklijke rechters, zij kenden de wetgeving en dienden te onderzoeken
welke de straf voor de koningin zou zijn. Deze mensen waren eigenlijk astrologen, mensen die de tijden
verstonden. Ze waren in hoog aanzien bij het volk en raadgevers van de koning:
Da 5:7 En de koning riep met luider stem, dat men de bezweerders, Chaldeeën en waarzeggers
zou doen komen. De koning nam het woord en zeide tot de wijzen van Babel: Ieder die dit schrift
kan lezen en mij de uitlegging daarvan kan te kennen geven, zal met purper bekleed worden, een
gouden keten zal om zijn hals gehangen worden, en hij zal als de derde in het koninkrijk
heersen.
Het onderzoek wees uit dat Vasthi door haar gedrag twee grove fouten had gemaakt in de ogen van het
gerecht. Ongehoorzaamheid tegen de koning en de andere gezagsdragers van het land.
Het gedrag van de koningin was volgens de toenmalige regels een ernstig vergrijp, en aldus geen
voorbeeldig gedrag. Men hield rekening met de eventuele gevolgen, waarbij de vrouwen misbruik
zouden maken van dit voorval en minder eerbied voor hun mannen zouden aan de dag leggen.
Het was een complete vernedering voor de koning. De koning die alle pracht en praal ten toon spreidde,
werd door dit feit belachelijk gemaakt.
Het oordeel.
(19,20) De afzetting van Wasti als koningin was een wetsvoorstel dat niet zou
kunnen worden herroepen. Het voorstel was ook dat de koningin nooit meer voor
het aangezicht van de koning mocht komen. Dus dit hield in feite tevens een
echtscheiding in.
De koningen hadden in die tijd alle macht over alles en iedereen.
Men had het wetsvoorstel zodanig gemaakt, opdat de koning niet meer zou kunnen
terugkeren op zijn beslissing. De wijzen hadden wel door dat er een kans bestond,
dat achteraf de koning, nuchter dan, wel op zijn beslissing zou kunnen terugkeren;
Op deze wijze zouden zij weleens de slachtoffers kunnen worden door wraakgevoelens van Wasti. Al
hadden de koninginnen in die tijd weinig macht toch was hun invloed helemaal niet te onderschatten en
gevaarlijk.
Deze uitspraak zou door het ganse rijk worden bekendgemaakt.
Volgens joodse uitleg had de koning spijt van zijn beslissing, hij treurde omwille van haar schoonheid,
daarna heeft men hem de raad gegeven uit te zien naar een andere koningin.
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(21,22) Het wetsvoorstel werd door de koning aangenomen.
Het bericht werd verspreid naar alle hoeken van het land, in de respectievelijke talen. Daarin stond dat
de koningin zich had misdragen en er nu een nieuwe wet was, waarbij de man overal heer zou zijn in
zijn huis, de vrouw werd tevens verplicht de taal te spreken van de man.
Er was dan nog een postdienst ingesteld door koning Darius.

HOOFDSTUK 2
Het verdriet van de koning kwam te laat!
(1,4) Vanuit de Hebreeuwse tekst kan men afleiden, dat de koning
verdriet had over wat was gebeurd met koning Vasthi, en
bijzonder dat hij door een wetsbesluit Vasthi niet meer herstellen
in haar eer.
Intussen kwamen de oorlogen met de Grieken, en duurden vier
jaar. In die tijd stelde hij geen nieuwe koningin aan. Het hof
merkte op dat de koning erg leed in die oorlogstijd. Daarna deden
ze trouwens het voorstel om huwbare mooie maagden te zoeken
in zijn rijk.
Al deze maagden werden gedurende één jaar voorbereidt, met alle nodige middelen voor schoonheid
om dan uiteindelijk de koning te behagen. Ze dienden de normen en het protocol van het hof aan te
leren. Het meisje dat de koning zou kiezen, werd koningin in plaats van Vasthi. De andere meisjes
mochten op het hof blijven als bijvrouwen zo was dit de gewoonte.
(5,7) Er was in de burcht Susan een joodse man, Mordechai genaamd, een banneling welke werd
weggevoerd uit zijn land in Babylonische ballingschap, ten tijde van de profeet Daniël. Zijn naam zou
“bittere droefheid” betekenen.
Hij was de pleegvader van Esther, vroeger Hadassa ( mirt) genaamd. Toen Esther tot het huis der
vrouwen aan het hof behoorde kreeg zij ook een nieuwe naam, Esther.
Het was een mooi meisje gelovig opgevoed door Mordechai, want ze was een wees.

Het zoeken naar mooie maagden

(8,10) Men verzamelde mooie jonge maagden, waar onder Esther. Esther had haar afkomst niet bekend
gemaakt, dit was een typ van Mordechai welke ze zorgvuldig in gedachte hield. Esther kreeg bijval bij
de koning en kreeg een spoedbehandeling naar de wijze van het hof.

De bezorgdheid van Mordechai

(11,14) Mordechai was bezorgd over Esther. De jonge maagden dienden een voor een, een nacht door
te brengen bij de koning in het paleis. Dit gebeurde na een jaar schoonheidskuur en het volgen van het
protocol.

Esther bij koning Ahasveros.

(15,19) De koning kreeg Esther lief boven alle vrouwen. Dat was toch iets anders, dan dat hij een keuze
maakte over de schoonheid van de vrouwen. Zij had het hart van de koning veroverd. Ze kreeg meteen,
na de eerste nacht de kroon, ze werd koningin in de plaats van Vasthi. Er werden voor de tweede maal
maagden verzameld.
De koning richtte opnieuw een groot feest in, ter gelegenheid van zijn nieuwe koningin.
Wij merken wel op dat Mordechai nu in de poort van de koning zetelde. Dit betekent dat hij hofdienaar
of rechter werd en een zeker toezicht had. De poort was de rechtbank voor Koninklijke rechtspraken.
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Mordechai redt het leven van de koning.
(21,23) Wij vinden hier twee kamerheren die verbitterd
werden op de koning en zochten om de koning te doden.
Mordechai kende vele talen. Zo gebeurde het dat deze
twee dachten dat Mordechai hun taal niet verstond, dit was
een grove vergissing.
Vandaar dat ze geen aandacht gaven dat Mordechai in hun
omgeving was. Opnieuw zien wij hier een menselijke fout,
die een deeltje is van Gods plan met zijn volk. Mordechai
deelt het Esther mede, dat er een ernstig gevaar dreigde
voor de koning. Esther bracht de koning op de hoogte van
deze samenzwering. De koning liet de zaak onderzoeken,
en deze was correct. Het werd opgeschreven in de kronieken van de koning. Enkel belangrijke
gebeurtenissen werden daarin opgetekend. Zo stond de naam van Mordechai opgeschreven in het
boek van de koning.
Wie tot geloof komt in Jezus Christus staat ook opgetekend in een goddelijk boek, het boek des levens.
Flp 4:3 Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel: wees haar behulpzaam. Want zij hebben
tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast Clemens en mijn overige
medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens.
De twee hovelingen werden ter dood veroordeeld en opgehangen. De film van Esther toont terecht de
doodstraf met de galg en niet een spietsen op een paal welke verkeerdelijk is vertaald door de NBGvertaling.

HOOFDSTUK 3
Een moedige Mordechai buigt niet voor afgoderij.
(1,7) De koning benoemt Haman tot eerste minister, en men
diende hem goddelijke eer te bewijzen. Men diende te knielen en
te buigen wanneer Haman passeerde.
Mordechai boog noch knielde, uit vreze des Heren. Mordechai
hield rekening met zijn God, de God van Israël. Een andere
reden was mogelijk dat ook de klederen van Haman bedrukt
waren met allerlei afgoden. De handelswijze van Mordechai werd
opgemerkt door anderen en verwezen hem naar de wet van de koning. Doch het geweten van
Mordechai was afgestemd op de bijbel en de wetten van God. Mordechai kende de vreze des Heren!
Hnd 5:29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzamen dan
de mensen.
Da 3:12 Er zijn Judeese mannen, aan wie gij het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen: Sadrak,
Mesak en Abednego; deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord: uw goden vereren zij niet,
en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, aanbidden zij niet.
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De houding van Mordechai maakt ons duidelijk dat ook wij ons niet zullen buigen voor allerlei andere
goden of hen eer geven op gelijk welke wijze. Men moet keuzen maken in het leven, ook al kan dat
ingaan tegen menselijke wetten.
Haman werd woedend, te meer dat hij wist dat Mordechai een jood was en niet wilde buigen voor hem.
Vanaf nu, wilde Haman niet alleen Mordechai veroordelen en ombrengen, maar het ganse joodse volk .
Naar het gebruik van vele oudere volkeren, raadpleegde men de afgoden om een of ander te weten te
komen aangaan de te nemen beslissingen. Zo werd dan het lot geworpen. Pur, is het Perzische woord
voor lot. Zo wierp men het lot om te weten welke een gunstige datum zou zijn om het Joodse volk uit te
roeien. Het was dus een bijgelovig gebruik en zeer onbetrouwbaar.
Het Joodse Purimfeest komt hier uit voort.
33 Het lot wordt in de schoot geworpen,
maar elke beslissing daarvan is van de HERE. Spreuken 16

Haman wilde spoed zetten om zijn plan uit te voeren. Hij kende de wispelturigheid van de koning.
Doch het lot viel uit ten voordele van Gods volk, hij diende nog maanden te wachten.
Hoe men het lot wierp is niet gekend, toch zijn er aanduidingen, dat het kon gebeuren door een pijlkoker
en pijlen met een naam of iets dergelijks erop.

Het voorstel van Haman Gods volk om te brengen.
(8,15) Haman wijst de koning erop dat er een volk in zijn rijk was dat de
wetten van de koning niet opvolgde, en dat het diende gestraft te worden.
De koning gaf zijn zegelring als goedkeuring, en Hamman volgde de
procedure een wet te laten schrijven om de joden uit te roeien en hun buit te
plunderen. Deze wet zou opnieuw onherroepelijk zijn. Op gebruikelijke wijze
werd iedereen in het land op de hoogte gebracht. Afschriften werden er
gedrukt met de datum van uitvoering, de dertiende adar. De maand adar valt
bij ons ten dele in februari en maart. Bv: 25 maart 2005, of 14 maart 2006.

HOOFDSTUK 4
Gods volk in “zak en as”!
(1,4) Het beeld van “zak en as” spreekt over het gebruik bij het rouwen.
De zak was een rouwkleed dat werd gebruikt bij begrafenissen. Ons spreekwoord in zak en as lopen
betekent, iemand die diep ongelukkig en verdriet heeft.
Opzettelijk kwam Mordechai voor de poort van de koning in deze kleding, iedereen wist dat dit niet
mocht. De koning schrok hevig. Rabbijnen spreken over een toenmalige zwangerschap van Esther,
welke door dit schrikken een misval deed. ( v.11 ze was al een maand niet meer bij de koning
geroepen). Ester laat andere klederen brengen, maar Mordechai weigert ze aan te trekken.
(5,9) Ester was niet op de hoogte van Hamans plan, haar volk te
vermoorden. Hatak bracht de koningin op de hoogte over wat Mordechai
over het plan wist.
Haman wilde de koning uitkopen, met een grote som geld, dit om toelating
te krijgen tot de genocide van Gods volk.
Mordechai had al een kopie van het wetsvoorstel! (zie fig.) Hoe hij aan al
deze gegevens kwam is ons niet bekend.
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Haman was een nakomeling van Amalek. Een karaktertrek van Amalek was dat hij laf was en achter
de rug werkzaam was. Zie hoe Amalek in de woestijn Gods volk aanviel bij zijn vlucht uit Egypte. Daar
viel hij de zwakkeren aan die achteraan de karavaan liepen, zoals vermoeide vrouwen en kinderen. Ook
mensen die niet goed meer konden lopen of ziek waren.
Deut.25:16-18.
Vers 10-14

Een zeer moedige en sterk gelovige Esther.

Het geloof van Esther wordt zwaarbeproefd.
Ze moet nu al haar vertrouwen op de God van Israël zetten, want haar eigen leven loopt nu gevaar.
Haar geloof is zo gegroeid, dat God ze kon gebruiken. Hoe is het met ons gesteld? Zouden wij ook
zulke stappen kunnen zetten in geloof als Esther?
Een Koninklijke wet verbood ongevraagd tot de koning te komen in zijn binnenste voorhof. Deze plaats
werd speciaal gemaakt uit veiligheidsoverwegingen in die tijd. Zijn scepter stond symbool voor de macht
over leven en dood. Hier een geval van nood breekt wet! Een ander risico was, dat, wanneer ze zou
zwijgen ook dan haar leven in gevaar was door het handelen van Haman via zijn wet.

En wie weet…

Mordechai heeft een sterk vermoeden dat God haar zal gebruiken, om het leven van Zijn volk te
redden. Esther werd koningin. God had zoiets wel voorzien en wel met een plan.
Het is niet steeds duidelijk voor ons waarom God bepaalde dingen in het leven van een mens doet.
Doch de tijd geeft raad, ook hier. God kent de toekomst, wij niet.
Mordechai stelt ook zijn vertrouwen op God, ondanks de wet om de joden te vernietigen.
Mordechai als een ter dood veroordeelde, blijft hopen en weet dat zijn God hem niet zal teleurstellen,
zolang je op Hem blijft vertrouwen!

“kom ik om, dan kom ik om!”
(15,17) Opnieuw zien wij nu hoe de koningin de geestelijke strijd inzet. Ze doet een oproep om drie
dagen te vasten en te bidden.
Het oproepen tot vasten was een teken van berouw. Het werd gedaan in tijden van een ernstige nood,
opdat God zou tegemoetkomen en de Redder zou zijn.
Esther kwam op het toneel als een offer voor haar volk. “Kom ik om, dan kom ik om” is een uitdrukking
van in het Onze Vader: “Uw wil geschiede”.
Het vaste geloof bewerkte bij Esther had zo’n kracht dat ze in staat was om zulke woorden te spreken.
Eenzelfde geloofskracht was ook te vinden bij de vrienden van de profeet Daniël.
17 Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende
vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden;
18 maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het
gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden. Daniel 3
Zelfs indien wij omkomen in de vuuroven, wij zullen de Babylonische afgoden niet vereren! Wat een
geloof, een gave van God zelf in deze mensen, om te tonen dat er maar één God is die leeft!
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HOOFDSTUK 5
Koningin Esther komt met geloofsheldenmoed bij de koning!
(1,2) Esther in koninklijk gewaad komt in het voorhof, wellicht toch met angst, maar wel met veel moed
en vertrouwend op de Heer bij elke stap die ze zette.
25 Vrees voor mensen spant een strik, maar
wie op de HERE vertrouwt,is onaantastbaar.
Spreuken 29

Wie alle vertrouwen op de Here stelt, ontvangt bescherming. De ogen van God waren gericht op Esther.
Mordechai had gezegd dat ze nu niet meer mocht zwijgen. Er werd gebeden, gevast en dan moet men
handelen in vertrouwen op de Here.
De koning reikte de scepter als teken van toestemming. Esther kuste de scepter volgens de
Hebreeuwse tekst. Dit was de ernstigste minuut uit het leven van koningin Esther. Wat een opluchting,
wat een rust kwam er in haar hart.
(3,8) Het is opmerkelijk hoe de koning zich zo welgezind tot Esther richt. De koning had wel reden om
niet tevreden te zijn, daar zijn wet werd geschonden. Esther had op haar beurt bedacht hoe ze de
koning in een goede stemming zou kunnen brengen, om dan met haar nood bij hem aan te kloppen. Ze
nodigt de koning uit op een feestmaal samen met Haman. Ze heeft iets belangrijks te vragen en
maakt duidelijk dat het nu niet het goede ogenblik was. De koning laat Haman roepen om de afspraak
te bevestigen.

Een galg voor Mordechai?
(9,14) Opnieuw zien wij dat Mordechai niet buigt voor Haman in de poort. Hij
heeft al zijn rouwgewaad afgedaan, hij kreeg weer hoop. De woede van
Haman werd nog groter, maar toonde het niet en speelde vals.
Haman nodigt zijn vrienden en vrouw uit, en zoekt raad. Hij toont zijn
heerlijkheid en rijkdom in al zijn hoogmoed, en dat hij als de beste vriend van
de koning mag gaan naar het feestmaal van Esther. Ook had hij vele zonen,
welke toen aanzien werd als grote zegen.
Doch hij legt zijn probleem op de tafel, namelijk Mordechai die niet wil buigen
voor hem. Haman was zo gesteld op de eer van mensen! Dat sprak duidelijk van hoogmoedswaanzin.
Wij luisteren eens naar Jezus:
39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het,
welke van Mij getuigen, 40 en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben. 41 Eer van
mensen behoef Ik niet, 42 maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. Joh.5
De moordenaars van Jezus waren zeer gesteld op de eer van de mensen. Doch ze zagen dat Jezus
spontaan eer kreeg bij het volk.
Haman was kwaad en onrustig van hart. Hij wil ingrijpen om Mordechai te
doden! Zijn haat werd groter en groter. Zijn vrouw en zijn vrienden geven hem de
raad een galg op te zetten, en toelating te vragen aan de koning om Mordechai op
te hangen!
28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;29 neemt mijn juk op u en leert
van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Matth. 11
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Wat staat er Haman te wachten?
Spr 16:18 Hoogmoed komt vóór de val, Hooghartigheid, voordat men struikelt.
Spr 29:23 Hoogmoed brengt een mens ten val, Ootmoed brengt hem tot eer.

HOOFDSTUK 6
(1,5) God vergeet niets. Wij vergeten veel, zoals iemand te bedanken of iemand eer te geven die hij
verdient.
De koning kon niet slapen, de koningin had nog steeds niet haar wens bekendgemaakt. God liet hem
wakker liggen, want het was een ernstige zaak aan het worden, nu de galg voor Mordechai al klaar
stond. De strijd in de hemelse gewesten kwam goed op gang, na het vasten en bidden. De koning liet
de laatste kronieken voorlezen, daarin zou hij misschien iets vinden dat te maken zou
hebben met de wens van de koningin. Alle bijzondere gebeurtenissen werden
opgeschreven in kronieken.
De koning ontdekte een ernstig verzuim in die boeken.
Zijn leven werd gered en er kwam geen enkel eerbetoon aan die Mordechai, die het
leven van de koning had gered. De koning dacht dat hij wellicht de mogelijke wens van Esther had
gevonden, want hij kende toch de relatie tussen Mordechai en Esther. ( Cfr.Talmud). Daarom wilde hij het
eerherstel voor Mordechai nog voor de maaltijd!
Haman was al vroeg naar het paleis gekomen, wanneer men de koning wilde spreken, diende er in de
morgen een afspraak te worden gemaakt. Haman wilde de koning al vroeg spreken om te vragen die
Mordechai te laten veroordelen, wegens het niet geven van eer aan hem, door niet te knielen.
(6,9) De koning vraagt naar Haman. Hij wil dat dit verzuim van eerbetoon in orde
komt voor Mordechai. Haman adviseert de koning hoe men iemand Koninklijke eer
moet bewijzen.
Haman dacht duidelijk dat het wel over hem ging, en bedacht alle mogelijke
eerbetoon. Haman betekent “luisterrijk” of “alleen” Bijzonder was Mordechai zeer
gesteld op het ontvangen van eer van de mensen.
Hij vroeg het kleed van de koning te dragen. Dat was het bovenkleed dat de koning droeg bij zijn
kroning.
Ga 3:27 Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.
Het berijden van het paard waarmede de koning op de kroningsdag had gereden in de poort te Susa!
Het berijden van de paarden was in die tijd in volle opkomst.
( zie afbeelding links)

Het paard werd gekroond. Dit betekent dat wanneer de koning het paard zou bestijgen men zijn kroon
of een koninklijk embleem op de kop van het paard zette, zo was duidelijk dat niemand anders het
paard mocht berijden dan de koning. Voor de jood Mordechai werd hier dus een uitzondering gemaakt
op het gewone gebruik.
(10,11) Mordechai krijgt nu nog meer eer dan werd verwacht. De koning spreekt van de jood
Mordechai. Of het nu een jood is of niet, de koning staat erop hem de eer te geven.
Het leven van de koning werd gered door deze als een koning rijdende Mordechai.
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(12,14) Haman zwaar teleurgesteld in de koning.
Zijn hoofd omhuld. Bij schande was het de gewoonte het hoofd te omhullen (Jer.14:3) Hij zakt weg in
een depressie. Schaamte en verdriet zijn wat hem nog overblijft.
Hij had de strijd tegen een nakomeling van Israël aangegaan, maar hij als nakomeling van Amalek werd
hij de grote verliezer. Zijn vrouw en zijn vrienden, waarzeggers en astrologen, voorspelden zijn grote
val. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt werd voor “val” of “vallen” betekent evengoed dumpen, ter
aarde laten vallen en niet oprapen.
Haman moet nu opgaan naar een feest in zak en as zou je wel kunnen zeggen. Wie de strijd tegen de
God van Israël begint, is vooraf al de verliezer! Jammer dat deze wereld dit nog steeds niet heeft
begrepen!

HOOFDSTUK 7
De maaltijd van de koningin
(1,2) Op de tweede dag van het feest, wilde de koning nu
eindelijk weten welke de wens was van zijn koningin.
Opnieuw wil hij gaarne aan haar wens tegemoetkomen, hij
was bereid een ernstig offer te brengen.
De koning was dus stellig ervan overtuigd dat hij de
koningin gunstig zou kunnen zijn en haar blij maken. De
welgezindheid van de koning is dus ontegensprekelijk.

De grote vraag van de koningin.
(3,4) Het verzoek klonk duidelijk, maar voor de koning zeker onverwacht. Ze vraagt te mogen blijven
leven samen met haar volk! Ze maakt duidelijk dat ze werden verkocht om uitgeroeid te worden, nog
slechter dan de slaven. De verdrukker, Haman, stoort zich niet aan de schade die dat zal
teweegbrengen voor de koning. Met zijn geld zal hij deze schade niet kunnen betalen, zo sprak Esther!

Het subtiele plan van Hamman komt aan het licht!
(5,7) De koning vraagt wie de man is met zulk een haat in zijn hart, tegenover de joden. In de
geschiedenis en tot op heden vinden wij mensen die Joden haten. Ze hebben daarom nog geen enkele
reden. Ook Hitler was een Jodenhater als Haman, die nu werd aangewezen. Maar helaas, alle
Jodenhaters op aarde staat niets goeds te wachten. Toch doet men nog pogingen om de Holocaust te
willen ontkennen.
Zac 2:8 Want, zo zegt de HERE der heerscharen, wiens heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de
volken die u uitgeplunderd hebben (want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan):

Ge 12:3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle
geslachten des aardbodems gezegend worden.
Wie spot met Gods volk, spot met God en dat is gevaarlijk, spotten met je eigen Schepper. De
uitwerkingen van zegen en vloek kunnen zeer belangrijk zijn in het leven van de mensen. Het is al een
zegen wetenschap te hebben van dit ene vers uit de Bijbel! Let van nu af aan maar op bijvoorbeeld, Iran
dat Israël vervloekt, de toekomst zal nogmaals tonen dat de Bijbel gelijk heeft en de waarheid is!
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Vers 8 – 10

Haman terechtgesteld.
De Jodenhater Haman wilde koningin Esther dwingen tot andere
gedachten.
Ze bleef op haar standpunt staan, en was niet genadig. Het boek
vertaald vers 8 aldus:
8 In diepe wanhoop viel hij neer op het rustbed waarop koningin
Esther lag, juist op het moment waarop de koning uit de paleistuin
terugkwam. “Wat?” bulderde de koning. "Durf je ook nog de
koningin in mijn paleis, onder mijn ogen te verkrachten?"
Nadat de koning de veroordeling had uitgesproken, bedekte men
het gezicht van Haman. Doch de koning zag het gebeuren, toen
hij rustiger terugkwam uit de tuin. Dat was de druppel die de
emmer deed overlopen, het vonnis van Haman was geveld.

Hamman ter dood veroordeelt. Wij zien dat de hofdienaren het hoofd van Hamman al bedekken, en
dat gebeurde bij de terdood veroordeelden. Er kwam geen proces, en Haman kon zich niet meer
verdedigen.
Een dienstdoende hoveling, Charbona, (oorlogzuchtige of ezeldrijver) wees de koning er meteen op dat
er al een galg klaar was gemaakt voor Mordechai.
Hij had deze opgemerkt toen hij Haman ophaalde voor het feest. Deze galg was opgemaakt op het
domein van Haman. Haman werd zodadelijk opgehangen en niet gespietst.
28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben,
die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Rom.8
Wij zien hoe alles moet verlopen naar Gods plan en wil, en dat dit boven alle menselijke plannen staat,
zoals ook het plan van Hamman om Gods volk uit te roeien.

HOOFDSTUK 8
Het einde van de Jodenhater.
(1,2) Koningin Esther kreeg het huis van Haman. Wanneer iemand ter dood werd veroordeeld, dan
werden al zijn bezittingen door de staat aangeslagen, en kwamen ter beschikking van de koning. De
ganse familie van Haman, de Jodenhater, kwam gewoon ten schande.
Mordechai komt dichter bij de koning te staan, nu door de verwantschap met de koningin. Hij krijgt de
supervisie over het vermogen van de koningin. Anderzijds is er nog steeds het probleem, het plan dat
Haman had gesteld, de wet om de joden uit te roeien!

Esther komt opnieuw bij de koning.
(3,7) Koningin Esther smeekt de koning om het plan van Haman te verijdelen, ze gaat opnieuw bij
de koning met een risico, want de koning reikte haar de scepter opnieuw toe.
Er dienden brieven te worden geschreven met een koninklijk zegel waarbij een nieuwe wet werd
aangekondigd. Het plan van Haman stond niet in het belang van de koning en het rijk, maar slechts om
de haat van Haman tegenover de joden te bekronen!
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Ook vandaag kunnen wij opnieuw vaststellen dat er veel overheidsgeld gaat naar jodenhatende
terroristen. Duitsland, met hoge schulden, steunt de Palestijnen in de Gazastrook om arbeidplaatsen te
creëren, terwijl het zelf een hoge werkloosheid kent!

De koning verdedigt het joodse volk!
(8,17) Mordechai mag de schrijvers van de koning roepen om een nieuwe wet te laten schrijven en aan
het volk bekend te maken. Het joodse volk mocht zichzelf verdedigen en vechten voor hun leven. Ze
kregen toelating om zich te organiseren. Er werden speciale maatregelen genomen, omdat de wet van
Mordechai slechts twee maanden later gegeven werd. De dag van Haman werd eerder een feestdag
voor de Joden.
Het volk had gezien welke ereplaats Mordechai gekregen had, en nu met Koninklijke waardigheid werd
bekleed. Velen onder het volk schaarden zich aan de kant van het joodse volk.
Er was vreugde en blijdschap bij Gods volk.
Ook hier is de weg die God gaat met zijn volk wonderlijk. Het denken van het volk verandert en de
stelling.

HOOFDSTUK 9 en 10
(1,2) Hier zien wij hoe God de plannen van mensen kan dooreenhalen. De vijanden van Gods volk
hadden een hoop, welke niet tot uiting kwam. Het lijkt wel precies vandaag hetzelfde, Israëls vijanden
hopen op het verdwijnen van de staat Israël, om daar een staat voor de Palestijnse terroristen te
realiseren! Zal een derde wereldoorlog erin slagen het volk van God te vernietigen? Er wacht uiteindelijk
een zware nederlaag en teleurstelling voor de Arabische volkeren! Toch komt er eerst nog een grote
benauwdheid voor Jacob, welke eerst nog een valse Messias zal aanvaarden, welke komt in eigen
naam.
Joh 5:43 Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander
komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen.
(3,10) Het ganse land was onder de indruk gekomen van de machtswissel tussen Mordechai en
Haman. Alle gouverneurs en burgemeesters schaarden zich aan de kant van de Joden, als gevolg van
de Koninklijke houding tegenover Esther. Mordechai kreeg meer en meer macht aan het hof van de
koning, dat feit veroorzaakte vreugde bij de joodse volksgenoten.
De Jodenhaters komen om!
Vijfhonderd haters sneuvelen in Susan. Mordechai en zijn volk hadden zich opgesteld bij het paleis van
de koning, zo hadden ze al een veilige plaats voor de strijd kon beginnen. Ze waren niet uit op de buit of
wereldse rijkdom. In de wet die Haman had gesteld mocht men al de bezittingen van de joden roven.

Er kwam snel rust!

(11,17) Het nieuws bereikt de koning. Zijn reactie is gunstig. De koningin mag nog meer wensen bij de
koning brengen. Ze vraagt het doodsvonnis over de tien zonen van Haman, dit om een afschrikkend
voorbeeld te stellen tegenover de vijanden van Israël, in het rijk.
De dag erop werden ze alle tien opgehangen en stierven ze allen samen aan de galg.
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Na deze overwinningen in het rijk, kwam er grote vreugde en plezier, en men richtte een groot
feestmaal in!

HET PURIMFEEST.

(18,32) Uit het ganse gebeuren ontstond voor de joden het Purimfeest, als herinnering aan hun
overwinning op de hun vijanden in het land. Mordechai schreef het naar alle joden, ook in andere
landen, en roept op tot feestvieren door deze gelegenheid.
Haman had het lot geworpen voor de dag van de uitroeiing. Dat “lot” heette “ pur”, vandaar de naam
van het Purimfeest. Het doet eraan denken dat God alles onder controle heeft, ook het werpen van het
lot of pur. ( v.24). De ongeluksdag voor Haman, de 13de adar, werd de geluksdag voor Gods volk.
Koningin Esther schreef zelf de voorschriften voor het vieren van het Purimfeest. Het Purimfeest werd
ook het feest der redding genoemd. De dag erop werd ook de vastendag van Esther genoemd.
Het feest kreeg een heidens einde. Er was de Babylonische geleerde genoemd Rava, welke zich
verdienstelijk had gemaakt om te leren drinken tot “ ad lo jada” .Bij de joden zijn deze woorden
geworden tot “ Poerimcarnaval” Dat was een drinken tot men het verschil niet meer kon maken
tussen “ vervloekt zij Haman” en “ gezegend zij Mordechai”.
Men verklede zich in Esther en Mordechai.
Er werden ook koekjes gebakken, zeer krokant, men noemde ze
Hamansoortjes. Dit kwam door het feit dat wanneer men deze koekjes bakte,
de hoekjes van deze koekjes krulden op! Wie teveel had gedronken had, zag
daar “flapoortjes” in! Daar lacht men vandaag nog steeds mee!
Men ziet vandaag ook nog de stoeten ook als gevolg van dit feestvieren.
De rabbijnen reageerden daar heftig op. Het lotenfeest mocht in geen geval tot losbandigheid
leiden. Men mocht drinken tot men de getalswaarde van de Hebreeuwse letters niet meer
berekenen!
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Recept voor Hamansoortjes.

½ kopje suiker
½ kop zachte boter en wat extra om mee in te vetten
1 ei, losgeklopt. ( geen bloed in het ei).
1 eetlepel rozenwater of oranjebloesemwater
2 koppen bloem
½ theelepel bakpoeder
½ kop maanzaad
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 op 180° C . Snijd plakken van ongeveer 1 cm dik van de
rol deeg. Leg de koekjes op een ingevette bakplaat en bak ze in 10 tot 15 minuten goudbruin.

Het Poerimfeest gaat door dit jaar op 14 maart 2006

Br.R.GAYTANT
Voorganger
https://biblespace.wordpress.com/.
biblespace@hotmail.com

Ronny Gaytant
Pagina 13
25-4-2016
H:\2015 tot maart 2016 bijbeldoc\ALLE COMMENTAREN\COMMENTAAR R GAYTANT\ESTHER\HET BOEK ESTHER DOOR GAYTANT R 2015.doc

