Esther en Mordechai - 15 juli 2018 Maastricht - Ruud Verheijen

Esther en Mordechai
Introductie => Elk mens, elke man, elke vrouw heeft een bepaald beeld
over de invulling van de rol die voor hem, voor haar is weggelegd in het
leven. Afhankelijk van de cultuur waarin je geboren bent, jouw opvoeding,
jouw scholing, varieert het gedachtegoed over de invulling van jouw rol in
het leven.
Afhankelijk van de "tijdgeest" waarin je leeft, bestaan er kleine en grote
verschillen over de invulling van jouw rol als man, vrouw. Jouw taak als
werknemer of werkgever. Jouw rechten en plichten als mens, als burger.
Verschillende waarden en normen binnen de samenlevingsvorm(en) in de
maatschappij waarin jij geboren bent.
In de tijd van 'koning Ahasveros' was het normaal dat de koning
verschillende vrouwen had en dat de omgangsnorm tussen de koning en
zijn (bij)vrouwen sterk gereglementeerd was.
Het is niet onbegrijpelijk dat de koningin zich op het tweede plan gezet
voelde. Dat zij haar eigen leven leidde naast haar man en er niet altijd zin
in had om rond gedirigeerd te worden. Zelfbeslissingsrecht was er nog
niet echt.
Zeker in onze huidige tijd en westerse maatschappij is de rol en functie
van de vrouw niet te vergelijken met de tijd waarin 'koningin Vasti' leefde
samen met koning Ahasveros.
Koning Ahasveros regeerde over 127 gewesten van India tot Cusj. Hij
hield een groot feest voor al zijn legerbevelhebbers van Perzië en Medië.
Samen met alle vorsten en edelen van die gewesten.(1:1-3)
Niet zomaar een feestje, een lekker dinertje, een avondje uit! Nee, hij
hield een feest van 180 dagen lang! (1:4)
Vervolgens richtte de koning ook nog een feestje aan voor de bevolking
van de burcht Susan van zeven dagen lang. Iedereen was uitgenodigd om
mee te komen feesten in de voorhof van de tuin van het koninklijk paleis.
(1:5)
Tegelijkertijd hield koningin Vasthi ook een feest, een maaltijd voor de
vrouwen in het koninklijk huis. (1:9)
=>Hoe zou onze huidige koning dit vandaag de dag verkocht krijgen? Het
is niet meer van deze tijd dat er zo exorbitant wordt feestgevierd. Geld
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over de balk wordt gegooid. Gestoeft en gepronkt met de rijkdom die men
heeft verworven.
Kun je er inkomen dat jij je als koningin zijnde terugtrekt uit de drukte en
dan niks te maken wilt hebben met het gewone volk en liever apart feest
viert met de vrouwen uit jouw eigen kringetje?
1. Mag je nee zeggen tegen de Koning? Tegen je man? =>
Op de laatste dag van het feestje waarop al het volk aanwezig mocht zijn
was het hart van koning Ahasveros vrolijk van de wijn en geeft hij aan de
zeven edelen die in zijn persoonlijke dienst stonden de opdracht om
koningin Vasti te gaan halen, zodat hij haar schoonheid aan al de volken
en vorsten kon tonen.
Het lijkt er op dat de koningin zich afzijdig heeft gehouden van het feest
of dat zij niet de hele 7 dagen aanwezig was op het feestje.
1:12 =>"Maar konigin Vasthi weigerde te komen op het woord van de
koning, dat was overgebracht door middel van de hovelingen. Toen werd
de koning verschrikkelijk kwaad en hij ontstak in woede."
=>Welke normen worden er gehanteerd in die tijd?
Vandaag zou men in de westerse wereld op de achterste benen kunnen
staan om het gedrag van de koning. Tegelijkertijd zullen er ook nog
volken en culturen zijn vandaag waar het tegenovergestelde telt en men
op de achterste benen gaat staan over het gedrag van de koningin.
=> Koning Ahasveros was schijnbaar iemand die zich precies wilde
houden aan de wetten, tijden en rechten die gehanteerd werden in zijn
koninkrijk.
1:13-15 =>"Toen zei de koning tegen de wijzen, die de tijden kenden (zo
immers was de handelwijze van de koning tegenover allen die de wet
en het recht kenden, met name zij die het dichtst bij hem stonden:
Carsena, Sethar, Admatha, Tarsis, Meres, Marsena en Menuchan, de
zeven vorsten van Perzië en Medië, die het aangezicht van de koning
mochten zien en een vooraanstaande positie innamen in het koninkrijk).
De koning zei: Wat moet men volgens de wet met koningin Vasthi doen,
omdat zij het bevel van koning Ahasveros niet heeft gehoorzaamd,
dat was overgebracht door de dienst van de hovelingen?"
=>Een kijkje in de interne keuken van het toenmalige koninkrijk
van Perzië en Medië:
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=>Het antwoord van Menuchan op de vraag van koning Ahasveros.
Ongeacht welke waarden en normen wij vandaag hanteren in onze
westerse maatschappij. Menuchan geeft inzage in de normen en waarden,
in de gebruiken die gehanteerd worden ten tijde van de Meden en Perzen.
1:16-22 =>" Toen zei Menuchan ten overstaan van de koning en vorsten:
Niet alleen tegen de koning heeft koningin Vasthi zich misdragen,
maar ook tegen alle vorsten en tegen alle volken in alle gewesten van
koning Ahasveros. Het antwoord van de koningin zal namelijk alle
vrouwen bereiken, zodat ze minachtend zullen neerkijken op hun
man en zeggen: Koning Ahasveros zei dat men koningin Vasthi bij hem
moest brengen, maar ze kwam niet. Op deze dag zullen de vrouwen van
de vorsten van Perzië en Medië die het antwoord van de koningin hebben
gehoord, ook zo spreken tegen alle oversten van de koning, en er zal
genoeg reden tot verachting en ergernis zijn. Als het de koning
goeddunkt, laat er dan een koninklijk besluit van hem uitgaan dat
schriftelijk wordt vastgelegd in de wetten van Perzië en Medië, zodat het
niet herroepbaar is, dat Vasthi niet meer bij koning Ahasveros mag
komen. En laat de koning haar koninklijke waardigheid geven aan een
andere vrouw, die beter is dan zij. Wanneer dit bevel van de koning
gehoord zal worden, dat hij uitvaardigt in heel zijn koninkrijk - want het is
groot - dan zullen alle vrouwen eerbied hebben voor hun man, van
de hoogste tot de laagste. Dit voorstel nu was goed in de ogen van de
koning en de vorsten, en de koning handelde naar het woord van
Menuchan. En hij zond brieven aan alle gewesten van de koning, aan elk
gewest in zijn eigen schrift en naar elk volk in zijn eigen taal, dat elke
man heer en meester moest zijn in zijn huis en overeenkomstig de
taal van zijn volk moest spreken."
=>"Hoge bomen vangen veel wind!"
=>"Wat men zaait zal men ook oogsten!"
=>"Goed voorbeeld doet goed volgen!"
Het is misschien niet meer van onze tijd, maar in de tijd van koning
Ahasveros was het niet gepast om je man op "de wijze" van koningin
Vasthi te kleineren of beschaamd te laten staan.
Vooral gezien haar voorbeeldfunctie in de maatschappij. Ik kan mij
helemaal invoelen in haar tegenzin om te pas en te onpas op te moeten
draven, op te moeten zitten en monddood gemaakt te voelen. Maar
tegelijkertijd moet de koningin ook snappen dat de koning als
hoogstgeplaatste in het koninkrijk niet te kijk gezet kan worden op de
manier die zij hanteerde.
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=>De koning is het eens met het advies van Menuchan en vaardigt een
nieuwe wet uit.
=>"De toon is gezet!"
Koniging Vasthi wordt afgezet. Zij verliest haar waardigheid en mag nooit
meer bij koning Ahasveros komen.
=>De norm die toen gehanteerd werd luidt:
=>De doelstelling die gesteld wordt is:
"dan zullen alle vrouwen eerbied hebben voor hun man, van de
hoogste tot de laagste." (1:20)
=>Het gevolg is:
Er moet een nieuwe koningin aangesteld worden die de waardigheid van
Vasthi over gaat nemen:
"En laat de koning haar koninklijke waardigheid geven aan een
andere vrouw, die beter is dan zij." (1:19)
2. Esther gekozen tot koningin. =>
2:2 =>"Toen zeiden de hovelingen van de koning, die hem dienden: Laat
men voor de koning meisjes zoeken die maagd zijn en knap om te zien."
Er werden in alle 127 gewesten meisjes gezocht. Die werden gebracht in
het vrouwenverblijf in de burcht Susan. Onder leiding van Hegai. Daar
kregen alle meisjes een schoonheidsbehandeling. (2:3-4)
Zo komt uiteindelijk ook Hadassa, dat is Esther, in beeld. Een meisje
dat opgevoed wordt door haar oom Mordechai, omdat haar ouders overleden waren. Mordechai heeft haar als dochter in huis genomen. (2:5-7)
Esther verwierf de gunst van Hegai.
2:9 =>"En het meisje was welgevallig in zijn ogen en zij verwierf gunst bij
hem en hij haastte zich om haar haar schoonheidsmiddelen en haar deel
van het voedsel te geven en om haar zeven aanzienlijke meisjes uit het
huis van de koning te geven. En hij plaatste haar en haar meisjes over
naar het beste gedeelte van het vrouwenverblijf."
Het moet een grote mengelmoes van talen, kleuren en culturen zijn
geweest. Meisjes verzameld uit 127 gewesten die samen in het
vrouwenverblijf wonen.
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2:10 =>"Esther had haar volk en haar afkomst niet verteld. Want
Mordechai had haar geboden dat zij die niet zou vertellen."
Wij kunnen ons geen voorstelling maken van de leefsituatie van de
vrouwen. In onze huidige maatschappij zouden wij misschien kunnen
stellen dat de vrouwen behandeld worden als fokvee, als barbies, als
objecten zonder eigen beslissingsrecht. De koning beslist zelf wanneer hij
een van de vrouwen uit het vrouwenverblijf naar zijn eigen woning liet
komen.
2:12-14 =>"En wanneer een meisje aan de beurt was om bij koning
Ahasveros te komen, nadat zij twaalf maanden lang behandeld was
volgens de bepaling voor de vrouwen - want zoveel dagen duurde hun
schoonheidsbehandeling: zes maanden werden zij behandeld met mirreolie en zes maanden met specerijen en schoonheidsmiddelen voor de
vrouwen - dan kwam het meisje op deze manier naar de koning: al wat zij
vroeg, werd haar gegeven om met zich mee te nemen uit het vrouwenverblijf naar het huis van de koning. Zij kwam 's avonds en 's morgens
keerde zij terug naar het tweede vrouwenverblijf, onder de hoede van
Saägaz, de hoveling van de koning, de bewaker van de bijvrouwen. Zij
kwam niet meer bij de koning, behalve wanneer de koning naar haar
verlangde en zij bij haar naam werd geroepen."
Esther kwam uiteindelijk ook aan de beurt. =>
2:15b =>"En Esther verwierf genade in de ogen van ieder die haar zag."
2:17 =>"En de koning had Esther meer lief dan alle andere vrouwen en zij
verwierf bij hem meer genade en gunst dan alle andere meisjes en hij
zette de koninklijke diadeem op haar hoofd en maakte haar
koningin in de plaats van Vashi."
=>"Jong geleerd, oud gedaan"!
2:20 =>"Esther had haar afkomst en haar volk niet verteld, zoals
Mordechai haar had geboden, want Esther deed overeenkomstig het
bevel van Mordechai, evenals toen zij bij hem opgevoed werd."
Soms lijkt een opvoeding voor niks te zijn, maar vaak komt later in het
leven van de kinderen toch een stuk van de opvoeding weer naar boven
borrelen en blijken de meegegeven waarden en normen toch opgeslagen
te zijn op de harde schijf van de kinderen die je hebt opgevoed.
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3. Mordechai voorkomt een aanslag op koning Ahasveros. =>
2:21-23 =>"In die dagen, toen Mordechai in de poort van de koning zat,
waren Bigthan en Teres, twee hovelingen van de koning, uit de kring van
de deurwachters, erg kwaad en zij wilden de hand aan koning Ahasveros
slaan. En deze zaak werd bekend bij Mordechai en hij vertelde dit
aan Esther, de koningin, en Esther zei het tegen de koning namens
Mordechai. Toen de zaak onderzocht werd, en juist bevonden, werden zij
beiden aan een galg gehangen. En in de tegenwoordigheid van de koning
werd dit in de kronieken opgetekend."
Er worden verder niet veel woorden aan deze zaak besteed, maar
uiteindelijk blijkt de handelwijze van Mordechai om de aanslag op de
koning te verijdelen, een belangrijk element te zijn in het voortbestaan
van de Joden en het leven van Mordechai en Esther.
4. Haman probeert de Joden uit te laten roeien. =>
3:1-2 =>"Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros Haman, de
zoon van Hammedatha, de Agagiet, groot en hij verhoogde hem. En hij
plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren. En alle dienaren
van de koning die in de poort van de koning waren, knielden en bogen
zich voor Haman neer, want zo had de koning dat bevolen ten
aanzien van hem. Mordechai echter knielde niet en boog zich niet neer."
Mordechai luisterde niet naar het bevel van de koning. De dienaren van de
koning probeerden hem nog te overtuigen, maar Mordechai wilde niet
knielen en buigen voor Haman.
3:4 =>"Het gebeurde nu, toen zij dit van dag tot dag tegen hem zeiden
en hij niet naar hen luisterde, dat zij het aan Haman vertelden om te zien
of de woorden van Mordechai stand zouden houden, want hij had hen
verteld dat hij een Jood was."
=>Het gevolg is duidelijk! =>
Haman kon het niet over zijn kant laten gaan dat Mordechai niet voor hem
wilde knielen en buigen, zoals koning Ahasveros geboden had! Wat een
gestoorde persoonlijkheid! Er zijn meer van die figuren in de geschiedenis!
3:5-6 =>"Toen Haman zag dat Mordechai niet knielde en zich niet voor
hem neerboog, werd Haman met woede vervuld. Maar het was in zijn
ogen verachtelijk om alleen aan Mordechai de hand te slaan, want
zij hadden hem verteld tot welk volk Mordechai behoorde. En Haman
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zocht een manier om alle Joden, die in heel het koninkrijk van
Ahasveros waren, het volk van Mordechai, weg te vagen."
=>Haman maakt gebruik van zijn positie en weet koning Ahasveros voor
zijn karretje te spannen en van hem goedkeuring te krijgen om alle Joden
in het rijk uit te roeien.
3:8-11 =>"Toen zei Haman tegen koning Ahasveros: Eén volk is er dat
verstrooid en verspreid is onder de volken in alle gewesten van uw konink
rijk. Hun wetten zijn anders dan die van alle volken en er is niemand die
de wetten van de koning uitvoert. Het past de koning niet hen met rust te
laten. Als het de koning goeddunkt, laat er dan geschreven worden dat
men hen ombrengt. Dan zal ik tienduizend talent zilver afwegen op de
handen van hen die het werk doen, om die naar de schatkist van de koning te brengen. Toen nam de koning zijn zegelring van zijn hand en gaf
die aan Haman, de zoon van Hammedatha, de Agagiet, de tegenstander
van de Joden. En de koning zei tegen Haman: Laat het zilver u geschonken zijn, en het volk, om daarmee te doen wat goed is in uw ogen."
=>Haman heeft er veel voor over om zijn wraak op Mordechai uit te
voeren. Het is niet te zeggen in hoeverre de koning bewust is van zijn
hulp aan een mogelijke massamoord, een volkerenmoord. In ieder geval
zet de koning zijn handtekening onder de geplande uitroeiing.
=>Haman laat er "geen gras over groeien" om deze kans te laten liggen.
3:13-15 =>"De brieven werden door ijlboden verzonden naar alle
gewesten van de koning, met het bevel alle Joden weg te vagen, te
doden en om te brengen, van jong tot oud, met de kleine kinderen en de
vrouwen, op één dag, de dertiende van de twaalfde maand, dat is de
maand Adar, en hun bezit te plunderen. De inhoud van het geschrevene moest als wet uitgevaardigd worden in alle gewesten en
openbaar gemaakt aan alle volken, zodat ze die dag klaar zouden staan."
=>Alles is geregeld. Normaal gesproken kan de wet van Meden en Perzen
niet meer veranderd worden en is het dus een uitgemaakte zaak dat alle
Joden van jong tot oud omgebracht gaan worden!
=>Gelukkig krijgt Mordechai lucht van deze opdracht tot volkerenmoord en schiet hij in actie!
4:1-3 =>"Toen Mordechai alles te weten was gekomen wat er gebeurd
was, scheurde Mordechai zijn kleren en hulde zich in zak en as. Hij ging
door het midden van de stad en weeklaagde luid en bitter. En hij kwam
tot vóór de poort van de koning, want niemand mocht de poort van de
koning binnengaan, gehuld in een rouwgewaad."
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4:3 =>"En overal, in elk gewest en in elke plaats waar het bevel van de
koning en zijn wet was aangekomen, was er grote rouw bij de Joden, met
vasten, geween en rouwklacht; velen lagen in zak en as."
=>"In zak en as zitten!" ; "in zak en as liggen!"
Deze uitdrukking wordt soms nog gebruikt om aan te geven dat men "diep
verslagen is". "In de put zit". Aan het rouwen is. Dat een zaak of
gebeurtenis onvermijdelijk, onherstelbaar, onherroepelijk is en zoveel
verdriet meebrengt dat de aangerichte schade niet te voorkomen en te
herstellen lijkt te zijn.
5. Hoe reageert koningin Esther? =>
In eerste instantie lijkt zij zich te schamen voor het gedrag van haar oom.
Zij probeert hem te overtuigen om te stoppen met weeklagen en rond te
lopen in zak en as. Zonder dat zij precies op de hoogte lijkt te zijn van de
reden dat Mordechai zo luid aan het weeklagen is.
4:4 =>"Toen kwamen de dienaressen van Esther en haar hovelingen en
zij vertelden het haar; en de koningin was zeer ontdaan en zij stuurde
kleren om die Mordechai aan te trekken en zijn rouwgewaad af te leggen;
maar hij nam ze niet aan."
Is Esther wereldvreemd? Is zij dan niet op de hoogte van wat er allemaal
speelt? Leeft zij zo afgezonderd in het vrouwenverblijf dat het super
belangrijke nieuws over het bevel tot uitroeiing van de Joden totaal aan
haar voorbij gegaan is?
=>Gelukkig is Esther begaan met haar oom en probeert zij er alsnog
achter te komen waarom hij zo rondloopt in de burcht Susan!
4:5 =>"Toen riep Esther Hatach, een van de hovelingen van de koning,
die hij voor haar had aangesteld, en zij gaf hem opdracht aangaande
Mordechai om te weten te komen wat dit toch was en waarom hij dit
deed."
Hatach ontdekt het volgende. =>
4:6-9 =>"Toen Hatach naar Mordechai ging, naar het stadsplein dat voor
de poort van de koning ligt, vertelde Mordechai hem alles wat hem was
overkomen, en de bijzonderheden van het zilver dat Haman had gezegd te
zullen afwegen voor de schatkist van de koning, voor het ombrengen van
de Joden. En hij gaf hem een afschrift van de tekst van de wet die
was uitgevaardigd in Susan om hen weg te vagen. Hij moest die aan
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Esther laten zien, het haar vertellen en haar opdracht geven naar de
koning te gaan om hem om genade te smeken en bij hem te pleiten voor
haar volk. Hatach kwam terug en vertelde Esther de woorden van
Mordechai."
Wat vraag je mij nou Mordechai? =>
4:10-11 =>"Toen sprak Esther tot Hatach en gaf hem opdracht tegen
Mordechai te zeggen: Alle dienaren van de koning en de bevolking van de
gewesten van de koning weten dat voor ieder, man of vrouw, die naar de
koning gaat, in het binnenste voorhof, en die niet geroepen is, zijn enige
vonnis is dat men hem doodt, tenzij de koning hem de gouden scepter
toereikt; dan zal hij in leven blijven. En wat mij betreft, ik ben nu al dertig
dagen niet geroepen om naar de koning te komen."
Onbegrijpelijk vandaag de dag, maar de gangbare standaard, ten tijde
van koning Ahasveros en koningin Esther!
Esther is al een maand lang niet bij de koning geroepen en nu verwacht
Mordechai gewoon dat zij uit zichzelf naar de koning toe gaat en voor
genade gaat smeken en pleiten. Terwijl iedereen weet dat het binnengaan
van het binnenste voorhof de dood kan betekenen voor elk mens dat niet
geroepen is om te komen!
=>Dit kun je toch niet van mij verwachten oom Mordechai!
=>Mordechai gaat echter nog een stap verder in zijn betoog!
4:13-14 =>"Mordechai zei dat ze Esther moesten antwoorden: Beeld je
niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het
huis van de koning bent. Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult,
dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de
Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie
weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke
waardigheid gekomen bent."
We weten niet hoe oud Esther precies was op dit moment in haar leven.
Zij kan nog erg jong geweest zijn, omdat er in die tijd veel eerder gehuwd
werd dan vandaag de dag.
=>"Zware kost" om "op je bord gelegd te krijgen!"
=>Lees hoe Esther het aanpakt!
4:16-17 =>"Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden, en vast
voor mij: eet niet en drink niet, drie dagen lang, nacht en dag. Ook
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ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen, en dan zal ik naar de
koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom,
dan kom ik om."
=>Wat een mindset!
=>Wat een opdracht!
=>Esther neemt zelf het voortouw!
=>Mooi staaltje van delegeren en oplossingsgericht werken!
=>Wat een vertrouwen!
Mordechai handelt als volgt: =>
4:17 =>"Toen ging Mordechai weg en hij deed overeenkomstig alles wat
Esther hem had opgedragen."
6. Esther bij koning Ahasveros. =>
Esther neemt een groot risico! Normaal gesproken moet zij volgens de wet
ter dood gebracht worden, omdat zij ongevraagd het binnenhof van de
koning betreed. Tenzij de koning haar de gouden scepter aanreikt.
5:1-2 =>"Het gebeurde op de derde dag dat Esther een koninklijk gewaad
aantrok en ging staan in de binnenste voorhof van het huis van de
koning, tegenover het huis van de koning. En de koning zat op zijn
koninklijke troon in het koninklijke huis tegenover de ingang van het huis.
En het gebeurde, toen de koning, koningin Esther in de voorhof zag staan,
dat zij genade vond in zijn ogen, zodat de koning Esther de gouden
scepter, die in zijn hand was, toereikte. En Esther kwam naar voren en
raakte het uiteinde van de scepter aan."
=>Koning Ahasveros is koningin Esther genegen en vraagt haar wat zij
wilt.
5:3 =>"Toen zei de koning tegen haar: Wat is er met u, koningin Esther,
en wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden, al was het ook de
helft van het koninkrijk."
=>Straffe uitspraak van de koning?
=>Wat vraagt Ester aan de koning?
=>Nu komt de intelligentie en daadkracht van Ester mooi naar voren!
=>Esther bouwt haar verzoek gefaseerd op!
5:4 =>"Esther zei: Als het de koning goeddunkt, laat de koning dan
vandaag met Haman naar de maaltijd komen die ik voor hem heb ingericht."
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=>De koning gaat in op het verzoek van Esther en is zijn voorstel die hij
haar gedaan heeft niet vergeten tijdens de maaltijd.
5:6 =>"Toen zei de koning: Laat Haman haast maken om aan Esthers
verzoek te voldoen. Toen de koning met Haman naar de maaltijd
gekomen was die Esther had aangericht, zei de koning tegen Esther bij
het drinken van de wijn: Wat is uw vraag? Het zal u gegeven worden.
En wat is uw verzoek? Het zal ingewilligd worden, al was het ook de
helft van het koninkrijk."
=>Esther handelt slim, geduldig, bouwt haar zaak in stappen op!
5:7-8 =>"Als ik genade heb gevonden in de ogen van de koning, en als
het de koning goeddunkt op mijn vraag in te gaan en aan mijn verzoek te
voldoen, laat dan de koning met Haman naar de maaltijd komen die ik
voor hen zal aanrichten, en dan zal ik morgen doen overeenkomstig het
woord van de koning."
Hamans woede is nog niet gestild! =>
Haman kan Mordechai nog steeds niet uitstaan. Hij wil hem koste wat kost
dood zien en met hem het hele volk der Joden laten uitroeien.
5:9 =>"Haman vertrok die dag, blij en welgemoed. Maar toen Haman
Mordechai bij de poort van de koning zag dat hij niet opstond en niet voor
hem beefde, werd Haman vervuld van woede over Mordechai."
Haman vraagt zelfs advies aan zijn vrouw en vrienden over hoe hij
Mordechai moet aanpakken. =>
5:10 =>"Maar Haman bedwong zich, en toen hij in zijn huis aankwam,
stuurde hij er een bode op uit om zijn vrienden en Zeres, zijn vrouw, te
laten komen."
5:13 =>"Maar dit alles geeft mij geen voldoening zolang ik de Jood
Mordechai zie zitten in de poort van de koning."
Haman is een man die worstelt met zijn gevoelens! Hij kan heel uitbundig,
vrolijk en vol van zichzelf zijn, maar tegelijkertijd kan hij van woede
overlopen en in de knoop zitten met Mordechai die niet voor hem buigt en
beeft.
Haman heeft alles wat zijn hart begeert zou je kunnen zeggen, maar alle
aandacht, koninklijke eer en geld is niet voldoende om Haman gelukkig te
laten voelen.
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De dood van Mordechai zou hem meer voldoening geven dan zijn status.
=>Slecht advies van zijn vrouw en vrienden!
5:14 =>"Toen zei Zeres, zijn vrouw, tegen hem, samen met al zijn
vrienden: Laat men een galg maken, vijftig el hoog, en zeg morgen
tegen de koning dat men Mordechai daaraan moet hangen. Ga dus
blij met de koning naar de maaltijd. Deze raad was goed in de ogen
van Haman en hij liet de galg maken."
=>De raad die Haman krijgt voldoet precies aan het verlangen dat Haman
aan iedereen duidelijk heeft gemaakt.
=>Hoe krijg je al die gevoelens in één personage?
=>Blijdschap, pronkzucht, beven van woede, bitter, wraak-, moordzucht
en kwaad over het gedrag van Mordechai.
7. Koning Ahasveros kan niet slapen! =>
6:1-3 =>"In die nacht was de slaap van de koning geweken. Hij zei dat
men het gedenkboek, de kronieken, moest brengen, en die werden in de
tegenwoordigheid van de koning gelezen. Men vond daarin beschreven dat
Mordechai over Bigthana en Teres, twee hovelingen van de koning, uit
de kring van de deurwachters, verteld had dat ze de hand aan koning
Ahasveros wilden slaan. Toen zei de koning: Welk eerbewijs en welke
onderscheiding is hiervoor aan Mordechai verleend? En de hovelingen van
de koning die hem dienden, zeiden: Er is niets aan hem verleend."
=>Op dat moment begint de ellende voor Haman! (6:4-14)
Hij staat toevallig in de voorhof en de koning geeft juist aan hem opdracht
om volle eerbetoon aan Mordechai te bewijzen. Haman dacht te kunnen
gaan pronken met het eerbetoon dat de koning wil geven aan Mordechai
en hij heeft een mooi voorstel gedaan aan de koning. Helaas was de eer
niet bedoel voor Haman zelf, maar voor zijn vijand! Als Haman dat beseft
had zou hij de koning zeker een mindere beloning hebben voorgesteld!
Wat een tegenvaller! =>
6:10 =>"Toen zei de koning tegen Haman: Haast u, neem het gewaad en
het paard zoals u gesproken hebt, en doe zo met de Jood Mordechai,
die in de poort van de koning zit. Laat geen woord vallen van alles
wat u hebt gezegd."
Goed geformuleerd en gedelegeerd! =>
Haman moet precies uitvoeren wat koning Ahasveros heeft opgedragen!
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=>Hamans gevoelens zitten weer volledig in de knoop!
6:12-13 =>"Daarna keerde Mordechai terug naar de poort van de koning,
maar Haman haastte zich naar zijn huis, treurend en met het
hoofd bedekt. En Haman vertelde zijn vrouw Zeres en aan al zijn
vrienden alles wat hem overkomen was. Toen zeiden zijn wijzen en Zeres,
zijn vrouw, tegen hem: Als Mordechai, voor wie u begonnen bent te
vallen, uit het geslacht van de Joden is, zult u tegen hem niets kunnen
uitrichten, integendeel, u zult zeker voor hem ten val komen."
"Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in!" =>
Ps.7:16 =>"Hij heeft een kuil gedolven en die uitgegraven, maar hij is
gevallen in het graf dat hij zelf gemaakt heeft."
Ps.57:7=>"Zij hebben een net gereedgemaakt voor mijn voeten, mijn ziel
werd neergebogen; zij hebben een kuil voor mij gegraven, maar zij zijn er
zelf middenin gevallen."
Spr.26:27-28 =>"Wie een kuil graaft, zal erin vallen, verrolt hij een steen,
op hem zal hij terugvallen. Een valse tong laat hen die hij kwetst, en een
gladde mond brengt verderf."
Pred.10:8 =>"Wie een kuil graaft, zal erin vallen. Wie een gat slaat in een
muur, een slang zal hem bijten."
=> Het spreekwoord wordt werkelijkheid!
=>Wat Zeres, de wijzen en de vrienden zeggen wordt werkelijkheid!
8. Haman komt ten val! =>
7:1-3 =>"Toen de koning met Haman gekomen was om met koningin
Esther te drinken, zei de koning ook op de tweede dag bij het drinken van
de wijn tegen Esther: Wat is uw vraag, koningin Esther? Het zal u
gegeven worden. En wat is uw verzoek? Het zal ingewilligd worden, al was
het ook de helft van het koninkrijk. Toen antwoordde koningin Esther en
zei: Als ik genade in uw ogen heb gevonden, koning, en als het de koning
goeddunkt, dat men mij dan op mijn vraag mijn leven zal geven, en
op mijn verzoek het leven van mijn volk."
Kort en bondig geformuleerd door koningin Esther! =>
Zij vraagt: "om in leven te mogen blijven"! =>
Zij verzoekt: "om haar volk niet te doden"! =>
=>Vervolgens legt zij uit aan koning Ahasveros wat zij bedoeld:
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7:4 =>"Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, om te worden weggevaagd, gedood en omgebracht. Zouden wij als slaven en als slavinnen verkocht zijn, dan zou ik hebben gezwegen, hoewel ook dan de tegen
stander de schade voor de koning zeker niet zou kunnen vergoeden."
Koning Ahasveros komt uit de lucht gevallen! Je zou denken dat hij goed
op de hoogte was van de hele situatie, maar schijnbaar heeft hij nooit
beseft dat Esther tot het Joodse volk behoorde en hoe Haman uit wraak
en kwaadheid poogt het Joodse volk uit te moorden.
7:5 =>"Toen sprak koning Ahasveros en zei tegen koningin Esther: Wie is
hij en waar is hij die zijn hart vervuld heeft om zo te handelen?"
=>"Het doek valt" voor Haman!
=>Er gaat precies gebeuren wat zijn vrouw Zeres hem voorspelde!
=>"Boontje komt om zijn loontje"!
=>Let op de emotionele reactie van koning Ahasveros!
7:6-10 =>"Esther zei: De man, de tegenstander en vijand, is deze slechte
Haman. Toen werd Haman door angst overvallen in de tegenwoordigheid
van de koning en de koningin. Woedend stond de koning op van het
drinken van de wijn en ging naar de tuin van het paleis. Haman
bleef staan om bij koningin Esther voor zijn leven te smeken, want hij zag
dat bij de koning het onheil over hem ten volle besloten was. Toen de koning uit de tuin van het paleis terugkwam in de zaal waar men de wijn gedronken had, was Haman neergevallen op het rustbed waarop Esther lag.
En de koning zei: Zou hij ook nog de koningin in huis aanranden in mijn
bijzijn? Toen dit woord uit de mond van de koning was gekomen, bedekte
men het gezicht van Haman. En Charbona, een van de hovelingen die in
dienst stond van de koning, zei:Zie, ook de galg die Haman heeft gemaakt
voor Mordechai, die goed voor de koning gesproken heeft, staat bij het
huis van Haman, vijftig el hoog. Toen zei de koning: Hang hem daaraan.
Toen hingen zij Haman aan de galg die hij voor Mordechai had laten
oprichten. Toen bedaarde de woede van de koning."
Conclusie =>
Haman, zijn familie en vrienden leren een zware les. Slechtheid betaald
uiteindelijk niet uit, maar wordt afgestraft.
Haman steeg tot de hoogste roem in het land, net onder de koning, maar
liet zichzelf door zijn gevoelens naar de afgrond leiden.
Haman had zijn positie makkelijk kunnen handhaven door de koning goed
te blijven dienen, maar dan moest hij ook rekening houden met de noden
van de vele volkeren, waaruit het rijk van Meden en Perzen was
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opgebouwd. Zijn verstand inzetten om de koning te dienen, in plaats van
voorrang te geven aan zijn (haat)gevoelens.
Mordechai stijgt in aanzien bij de koning en het volk. Hij is de hele tijd
dezelfde persoon gebleven en is zeer betrouwbaar gebleken in zijn doen
en laten. Hij wordt een machtig dienaar onder koning Ahasveros.
Uiteindelijk verliest Haman letterlijk alles, omwille van zijn boosheid op
Mordechai en het Joodse volk. Mordechai wordt aangesteld over het huis
van Haman.
Het Joodse volk mocht zich verdedigen tegen de aanslagen en de
moordplannen die gesmeed waren om hen uit te roeien.
8:9-10 =>"De schrijvers van de koning werden in diezelfde tijd geroepen,
in de derde maand, de maand Sivan, op de drieëntwintigste van die
maand. Er werd geschreven overeenkomstig alles wat Mordechai gebood,
aan de Joden, aan de stadhouders, de landvoogden en vorsten van de
gewesten, van Idia tot Cusj, honderdzevenentwintig gewesten; elk gewest
in zijn eigen schrift en elk volk in zijn eigen taal, ook aan de Joden in hun
eigen schrift en hun eigen taal. Men schreef in naam van de koning
Ahasveros en verzegelde het met de zegelring van de koning. Men
verzond de brieven door middel van ijlboden te paard, die op de snelle
koninklijke paarden reden, gefokt met merries."
8:11-13 =>"In de brieven stond dat de koning de Joden in elke stad
toestond zich te verzamelen, op te komen voor hun leven, en iedere
macht die hen in het nauw zou willen brengen, uit welk volk of gewest
ook, weg te vagen, te doden en om te brengen, met kleine kinderen en
vrouwen, en hun bezit te plunderen. Dit gold voor één dag in alle
gewesten van koning Ahasveros, voor de dertiende dag van de twaalfde
maand, dat is de maand Adar. De inhoud van het geschrevene moest als
wet uitgevaardigd worden in elk gewest en openbaar gemaakt aan alle
volken, zodat de Joden die dag klaar zouden staan om zich te wreken op
hun vijanden."
8:14b =>"Ook in de burcht Susan was de wet uitgevaardigd."
8:16 =>"Bij de Joden was er licht en blijdschap, vreugde en eer."
9:4 =>"Want Mordechai stond in hoog aanzien in het huis van de koning,
en zijn roem verbreidde zich door alle gewesten, want deze man,
Mordechai, kreeg gaandeweg meer aanzien."
10:2 =>"Al zijn machtige en geweldige daden en de verklaringen van de
grootheid van Mordechai, die door de koning grootgemaakt is, zijn die niet
geschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Medië en
Perzië? De Jood Mordechai immers kwam op de tweede plaats, na
koning Ahasveros. Hij stond in hoog aanzien bij de Joden en de menigte
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van zijn broeders was hem goedgezind, want hij zocht het beste voor zijn
volk en sprak tot welzijn van heel zijn nageslacht."
=>Wat een groot contrast tussen Haman en Mordechai. Beiden hebben op
de tweede plaats gestaan onder koning Ahasveros, maar Haman wist er
niet goed mee om te gaan, in tegenstelling tot Mordechai.
hfst.9-10 =>
Uiteindelijk stierven er heel veel mensen door de haatactie die in gang
gezet was door Haman.
=>Het begon met Haman zelf. Vervolgens zijn tien zonen.
=>500 man in de burcht Susan zelf.
=>vijfenzeventigduizend man onder de haters van de Joden.
=>Toepassing voor vandaag!:
=> God zorgt voor de uitkomst!
=> God voorziet!
=> Zoals Mordechai tegen Esther heeft gezegd:
=> "...Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er
vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden
komen,..." (4:13-14)
=>Wie weet of jij niet juist voor een tijd als vandaag door God in
deze situatie geplaatst bent in jouw leven!
=>God kan jou altijd, overal en ongeacht de omstandigheden goed
gebruiken!
=>Laat jij jou gebruiken door de Heer?
1 Kor.10:12-13 =>"Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij
niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En
God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u
aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om
die te kunnen doorstaan."
Uitdaging =>
=>Bezint eer je begint!
=>Behandel een ander, zoals jijzelf graag behandeld wilt worden!
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