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  1    Het was in de tijd van Achasjverosj, 
de Achasjverosj die regeerde over een 

rijk dat zich uitstrekte van Hodoe tot Koesj 
en dat honderdzevenentwintig provincies 
telde.  -  In het derde jaar van zijn regering, 
toen hij in de burcht van Sjoesjan zetelde, 
richtte deze koning Achasjverosj een feest-
maal aan voor al zijn rijksgroten en hoge 
functionarissen; alle bevelhebbers van het 
leger van Perzië en Medië, de adel en de 
hoofden van de provincies waren aanwe-
zig.    Vele dagen spreidde hij de rijkdom 
en luister van zijn koningschap tentoon en 
de pracht en praal van zijn majesteit   –   hon-
derdtachtig dagen lang. 
    Toen deze dagen voorbij waren, richtte 

de koning een feestmaal aan voor alle be-
woners van de burcht van Sjoesjan, van 
hoog tot laag. Dit duurde zeven dagen, en 
het werd gehouden in de binnenho f  van 
de tuin van het koninklijk paleis.    Dra-
perieën van fijn linnen, wit en blauwpur-
per van kleur, waren aan albasten zuilen 
bevestigd met roodpurperen koorden van 
byssus en zilveren ringen; op een mozaïek-
vloer van porfier, albast, parelmoer en ge-
kleurde stenen stonden rustbanken van 
goud en zilver.    Er werd wijn geschonken 
in gouden bekers, de ene nog fraaier dan 
de andere, en er was koninklijke wijn in 
overvloed, zoals men dat bij een koning 
mag verwachten.    En bij het drinken gold 
de regel: geen beperkingen; °  de koning 
had alle hofmeesters opgedragen aan ie-
ders wensen tegemoet te komen.    Ook 
Wasjti, de koningin, richtte een feestmaal 
aan, voor de vrouwen in het paleis van ko-
ning Achasjverosj. 
    Op de zevende dag, toen de koning 

door de wijn in een vrolijke stemming 
was, beval hij Mehoeman, Bizeta, Char-
vona, Bigta, Avagta, Zetar en Karkas   –   de 
zeven eunuchen die zijn persoonlijke 

          :   geen beperkingen  –   Ook mogelijk is de verta-

ling: ‘geen dwang’. 
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 dienaren waren   –      om koningin Wasjti, 
getooid met de koninklijke hoofdband, 
bij hem te brengen; hij wilde de rijksgro-
ten van de volken haar schoonheid laten 
zien, want zij was mooi.    Maar toen haar 
het bevel van de koning door de eunu-
chen werd overgebracht, weigerde konin-
gin Wasjti te komen. Dit ergerde de koning 
zeer en hij ontstak in woede. 
    Hij wendde zich tot de wijzen, die ken-

nis bezaten van het verleden. De koning 
was namelijk gewoon zijn zaken voor te 
leggen aan al zijn wets- en rechtsgeleer-
den.    Zijn meest vertrouwde raadsheren 
waren Karsjena, Sjetar, Admata, Tarsjiesj, 
Meres, Marsena en Memoechan, de zeven 
rijksgroten van Perzië en Medië; zij hadden 
vrij toegang tot de koning en bekleedden 
de hoogste posten in het rijk.    ‘Wat zegt 
de wet?’ vroeg de koning. ‘Wat moet er ge-
beuren met koningin Wasjti, nu ze geen 
gehoor heeft gegeven aan het koninklijk 
bevel dat haar door de eunuchen is overge-
bracht?’    Daarop verklaarde Memoechan 
ten overstaan van de koning en de rijksgro-
ten: ‘Niet alleen tegenover de koning heeft 
koningin Wasjti zich misdragen, maar ook 
tegenover alle rijksgroten en alle volken 
in de provincies van koning Achasjverosj. 
   Immers, wat de koningin heeft gedaan, 
zal alle vrouwen ter ore komen en hen er-
toe aanzetten hun echtgenoten te minach-
ten. Ze zullen zeggen: “Koning Achasjve-
rosj ga f  bevel om koningin Wasjti bij hem 
te brengen, maar ze kwam niet.”    Nog 
vandaag zullen de vrouwen van alle rijks-
groten van Perzië en Medië, zodra ze heb-
ben gehoord wat de koningin heeft ge-
daan, zich hierop beroepen tegenover hun 
echtgenoten, en dat zal leiden tot veel min-
achting en ergernis.    Als het de koning 
goeddunkt, laat hij dan een koninklijk 
besluit uitvaardigen dat schriftelijk in de 
wetten van Perzië en Medië wordt vastge-
legd, zodat het niet kan worden herroepen. 
Hierin moet bepaald worden dat Wasjti 
koning Achasjverosj niet meer onder ogen 
mag komen en dat de koning haar konink-
lijke waardigheid aan een ander zal geven, 
die beter is dan zij.    Als in het hele rijk  
 –   en dat is groot!   –   bekend wordt dat de ko-
ning een dergelijke verordening heeft uit-
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gevaardigd, dan zullen alle vrouwen, van de 
hoogste tot de laagste, hun echtgenoten met 
respect bejegenen.’ 
    Het voorstel van Memoechan vond in-

stemming bij de koning en de rijksgroten, 
en de koning volgde het op.    Hij stuurde 
brieven naar alle provincies van zijn rijk, 
naar elke provincie in haar eigen schrift en 
naar elk volk in zijn eigen taal. Daarin stond 
dat iedere man thuis heer en meester moest 
zijn, en ook dat hij de taal van zijn eigen 
volk moest spreken. 

  2    Na verloop van tijd, toen de woede van 
koning Achasjverosj bedaard was, gin-

gen zijn gedachten weer uit naar Wasjti; 
hij overdacht wat ze had gedaan en wat er 
over haar besloten was.    Daarom opperden 
zijn kamerdienaars: ‘Er zouden voor de ko-
ning mooie jonge meisjes gezocht moeten 
worden, meisjes die nog maagd zijn.    De 
koning zou in alle provincies van zijn rijk 
gevolmachtigden moeten aanstellen met 
de opdracht op zoek te gaan naar de mooi-
ste meisjes en die bij elkaar te brengen in 
de burcht van Sjoesjan, in het vrouwenver-
blijf. Daar zouden ze onder toezicht van He-
gai moeten worden gesteld, de eunuch die 
de koning als haremwachter dient, en een 
schoonheidsbehandeling moeten krijgen. 
   En het meisje dat de koning het meest be-
valt, zou dan koningin moeten worden in de 
plaats van Wasjti.’ Dit voorstel vond instem-
ming bij de koning en hij voerde het uit. 
    Nu woonde er in de burcht van Sjoesjan 

een zekere Mordechai, een Jood. Hij was een 
zoon van Jaïer, de zoon van Sjimi, de zoon 
van Kiesj, uit de stam Binjamien.    Hij was 
een van de mensen die samen met Jechon-
ja, de koning van Jehoeda, door koning Ne-
voechadnetsar van Babylonië als ballingen 
uit Jeroesjalajim waren weggevoerd.    Deze 
Mordechai was de pleegvader van Hadasa, 
ook Ester genoemd, die een nicht van hem 
was en geen vader o f  moeder meer had. Na 
de dood van haar ouders had Mordechai 
haar als dochter aangenomen. Het meisje 
was lieftallig en mooi.    Toen nu het besluit 
van de koning in een verordening bekend 
was gemaakt en er veel meisjes bij elkaar 
werden gebracht in de burcht van Sjoesjan, 
waar ze onder toezicht van Hegai kwamen 
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te staan, werd ook Ester naar het konink-
lijk paleis overgebracht en onder toezicht 
van deze haremwachter gesteld.    Het meis-
je stond hem aan en won zijn genegen-
heid. Daarom liet hij haar zonder uitstel de 
schoonheidsbehandeling en het voorge-
schreven voedsel geven en stelde hij zeven 
voortreffelijke dienaressen uit het konink-
lijk paleis tot haar beschikking. Bovendien 
bracht hij haar samen met deze dienares-
sen over naar het mooiste gedeelte van het 
vrouwenverblijf.    Ester had niet verteld 
uit welk volk o f  welke familie ze stamde; 
Mordechai had haar namelijk op het hart 
gedrukt dit niet bekend te maken.    En ie-
dere dag wandelde Mordechai langs de 
voorho f  van het vrouwenverblijf om te we-
ten te komen hoe het met Ester ging en 
wat er met haar zou gebeuren. 
    Een meisje was aan de beurt om de 

nacht met koning Achasjverosj door te 
brengen wanneer na twaal f  maanden 
haar schoonheidsbehandeling overeen-
komstig de voorschriften voor de vrou-
wen voltooid was: zes maanden werd ze 
behandeld met mirreolie, zes maanden 
met balsem en andere schoonheidsmidde-
len.    En telkens als er een meisje na deze 
voorbereiding naar de koning ging, werd 
haar uit het vrouwenverblij f  alles wat ze 
wenste meegegeven naar het koninklijk 
paleis.    ’s Avonds ging ze daar naar binnen, 
’s morgens keerde ze terug; ze kwam dan in 
een ander deel van het vrouwenverblijf, dat 
onder toezicht stond van Sjaäsjgaz, de eu-
nuch die de koning diende als bewaker van 
de bijvrouwen. Ze ging niet opnieuw naar 
de koning, tenzij hij haar begeerde en zij 
persoonlijk bij hem werd ontboden. 
    Toen het de beurt was van Ester   –   de 

dochter van Avichajil, die een oom was van 
haar pleegvader Mordechai   –   verlangde zij 
niets anders mee te nemen dan wat haar 
werd aangeraden door Hegai, de eunuch 
die de koning als haremwachter diende. 
En allen die Ester zagen, keken vol be-
wondering naar haar.    Zo werd Ester bij 
koning Achasjverosj gebracht, in het ko-
ninklijk paleis, in het zevende jaar van zijn 
regering, in de tiende maand, de maand te-
vet.    En de koning voelde voor Ester meer 
liefde dan voor alle andere vrouwen, meer 
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dan alle andere meisjes verwier f  zij zijn be-
wondering en genegenheid. Daarom deed hij 
haar de koninklijke hoofdband om en maak-
te haar koningin in de plaats van Wasjti.    De 
koning richtte een groot feestmaal aan voor 
al zijn rijksgroten en hoge functionarissen, 
het Feestmaal van Ester. Ook kondigde hij 
voor alle provincies een rustdag °  af, en met 
een vrijgevigheid die men van een koning 
mag verwachten deelde hij geschenken uit. 

    Eens, toen er opnieuw jonge meisjes bij 
elkaar werden gebracht, deed Mordechai 
dienst in de Koningspoort.    Ester had nog 
steeds niet verteld uit welke familie o f  welk 
volk ze stamde, zoals Mordechai haar op het 
hart had gedrukt; ze gehoorzaamde Morde-
chai zoals voorheen, toen hij als pleegvader 
voor haar zorgde.    Toen Mordechai dus in 
de Koningspoort zat, gebeurde het dat twee 
eunuchen die de koning als lijfwacht dien-
den, Bigtan en Teresj, uit verbittering een 
plan beraamden om koning Achasjverosj om 
het leven te brengen.    Dit voornemen kwam 
Mordechai ter ore en hij bracht koningin Es-
ter ervan op de hoogte, en Ester vertelde na-
mens Mordechai alles aan de koning.    De 
zaak werd onderzocht en de beschuldiging 
bleek gegrond. De beide mannen werden aan 
een paal gehangen. En in aanwezigheid van 
de koning werd dit alles opgetekend in de 
kronieken. 

  3    Na verloop van tijd ga f  koning Achasjve-
rosj een hoge positie aan Haman, de 

zoon van Hamedata, een nakomeling van 
Agag: hij plaatste hem boven alle rijksgroten 
aan zijn hof.    Alle hoge functionarissen van 
de koning die in de Koningspoort waren, vie-
len telkens voor Haman op de knieën en bo-
gen zich voor hem neer, want zo had de ko-
ning het geboden. Alleen Mordechai knielde 
o f  boog nooit voor hem.    De functionaris-
sen van de koning in de Koningspoort spra-
ken Mordechai daarover aan: ‘Waarom over-
treedt u steeds het gebod van de koning?’ 
   Dit vroegen ze hem elke dag weer, zonder 
dat hij zich iets van hun woorden aantrok. 
Toen lichtten ze Haman erover in, om te zien 

  :   een rustdag  –   Ook mogelijk is de vertaling: 

‘vrijstelling van belasting’, of: ‘amnestie’. 
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o f  Mordechai in zijn houding zou kunnen 
volharden; hij had hun namelijk verteld 
dat hij een Jood was.    Toen Haman te we-
ten kwam dat Mordechai niet voor hem 
knielde o f  boog, werd hij woedend,    en hij 
besloot Mordechai uit de weg te ruimen. 
Maar nadat men hem had verteld uit welk 
volk Mordechai stamde, was de dood van 
Mordechai alleen hem niet genoeg: vanaf 
dat moment zon Haman op middelen om 
alle Joden in Achasjverosj’ rijk om te bren-
gen, heel Mordechais volk. 
    In de eerste maand van het twaalfde re-

geringsjaar van koning Achasjverosj, de 
maand nisan, liet Haman in zijn persoon-
lijke aanwezigheid het  poer  werpen, dat 
wil zeggen het lot, over alle dagen en over 
alle maanden, een voor een, tot en met de 
twaalfde maand, de maand adar.    Daarna 
zei Haman tegen koning Achasjverosj: 
‘Er is een bepaald volk dat over alle pro-
vincies van uw rijk verspreid leeft en te 
midden van de andere volken zijn eigen 
leven leidt. Hun wetten verschillen van 
die van alle andere volken en aan de wet-
ten van de koning houden ze zich niet. 
De koning is er niet bij gebaat hen maar 
rustig hun gang te laten gaan.    Als het de 
koning goeddunkt, laat er dan een bevel 
op schrift worden gesteld dat ze moeten 
worden uitgeroeid. Dan zal ik tienduizend 
talent zilver afdragen aan de ambtenaren 
die de koninklijke schatkist beheren.’    De 
koning deed zijn zegelring af en gaf die 
aan Haman, de zoon van Hamedata, de 
nakomeling van Agag, de vijand van de Jo-
den.    ‘Over uw zilver kunt u vrij beschik-
ken,’ zei hij tegen Haman, ‘en ook over dat 
volk: doe ermee wat u het beste lijkt.’ 
    Zo werden op de dertiende dag van de 

eerste maand de schrijvers van de koning 
ontboden. Er werd een bevel op schrift 
gesteld dat precies zo luidde als Haman 
het wilde en dat gericht was aan de satra-
pen die de koning vertegenwoordigden, 
aan de gouverneurs van alle provincies en 
aan de vorsten van alle volken. Voor elke 
provincie was er een bevel in haar eigen 
schrift en voor elk volk in zijn eigen taal. 
Het werd geschreven in naam van koning 
Achasjverosj en met de zegelring van de 
koning verzegeld.    En er werden door bo-
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den in alle provincies van het koninkrijk 
brieven verspreid waarin stond dat op één 
bepaalde dag, en wel op de dertiende dag 
van de twaalfde maand, de maand adar, 
alle Joden moesten worden gedood en vol-
ledig uitgeroeid, jong en oud, vrouwen en 
kinderen inbegrepen, en dat hun bezittin-
gen mochten worden buitgemaakt.    In 
elke provincie moesten afschriften van de 
brie f  worden verspreid; de inhoud ervan 
moest overal als wet worden uitgevaar-
digd en aan alle volken bekendgemaakt, 
zodat ze zich tegen de genoemde dag ge-
reed konden houden.    Op bevel van de 
koning vertrokken de boden met spoed. 
Ook in de burcht van Sjoesjan werd de 
wet uitgevaardigd. En terwijl de koning en 
Haman rustig zaten te drinken, raakte de 
stad Sjoesjan in rep en roer. 

  4    Toen Mordechai vernam wat er was 
gebeurd, scheurde hij zijn kleren, 

hulde zich in een rouwkleed en wierp stof 
over zijn hoofd. Zo ging hij de stad door, 
terwijl hij luid en bitter klaagde.    Voor 
de Koningspoort blee f  hij staan, want het 
was niet toegestaan deze in rouwkleding 
binnen te gaan.    In alle provincies heers-
te onder de Joden diepe rouw zodra het 
bevel en de wet van de koning er bekend 
werden: ze vastten, huilden en weeklaag-
den, en velen hulden zich in een rouw-
kleed en legden zich neer in het stof. 
    Esters dienaressen en de eunuchen die 

haar dienden, brachten Ester op de hoog-
te. De koningin was hevig geschokt en liet 
Mordechai kleren brengen, opdat hij die 
zou dragen in plaats van zijn rouwkleed. 
Maar hij wilde ze niet aannemen. 
    Toen ontbood Ester Hatach, een van 

de eunuchen die de koning haar als per-
soonlijke dienaar had gegeven. Ze droeg 
hem op uit te zoeken wat de reden was 
van Mordechais gedrag.    Dus ging Hatach 
naar Mordechai, die op het stadsplein 
voor de Koningspoort stond.    Mordechai 
vertelde hem alles wat hem was overko-
men. Ook wist hij hem precies mee te de-
len hoeveel zilver Haman beloofd had te 
zullen afdragen aan de koninklijke schat-
kist als hij de Joden mocht uitroeien.    Bo-
vendien ga f  hij hem een afschrift van de 
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wet die in Sjoesjan was uitgevaardigd, 
waarin stond dat ze moesten worden om-
gebracht. Dat moest Hatach aan Ester la-
ten zien om haar op de hoogte te bren-
gen. ‘En,’ zei hij, ‘verzoek haar met klem 
naar de koning te gaan. Ze moet hem om 
genade smeken en bij hem voor haar volk 
pleiten.’    Hatach ging naar Ester terug en 
bracht haar Mordechais woorden over. 
   Ester droeg Hatach op om Mordechai 
het volgende te antwoorden:    ‘Alle diena-
ren van de koning en de inwoners van alle 
provincies van het koninkrijk weten dat 
er maar één wet geldt voor iedere man o f  
vrouw die zonder ontboden te zijn naar de 
koning gaat en in de binnenho f  komt: die 
persoon wordt ter dood gebracht. Alleen 
degene wie de koning zijn gouden scep-
ter toesteekt, brengt het er levend af. Wat 
mijzel f  betreft, ik ben nu al in geen dertig 
dagen bij de koning ontboden.’    Esters 
woorden werden aan Mordechai overge-
bracht.    Toen liet Mordechai het volgen-
de antwoord aan Ester geven: ‘Beeld je 
maar niet in dat jij, omdat je in het ko-
ninklijk paleis woont, als enige van alle 
Joden zult ontkomen.    Als jij nu je mond 
niet opendoet, nu het moment daar is, 
komt er van een andere kant wel uitkomst 
en redding voor de Joden. Maar jij en je 
vaders familie komen dan om. Wie weet 
ben je juist koningin geworden met het 
oog op een tijd als deze.’    Toen liet Ester 
het volgende antwoord aan Mordechai ge-
ven:    ‘Roep alle Joden die in Sjoesjan wo-
nen bij elkaar en vast voor mij: eet niet en 
drink niet, overdag niet en ’s nachts niet, 
drie dagen lang. Ook ik zal op die manier 
vasten met mijn dienaressen. En na die 
voorbereiding zal ik naar de koning gaan, 
al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen, 
goed, dan zal ik omkomen.’    Mordechai 
ging weg en deed wat Ester hem had op-
gedragen. 

  5    Toen de derde dag aangebroken was, 
hulde Ester zich in een koninklijk ge-

waad en ging naar de binnenho f  van het 
koninklijk paleis. Daar blee f  ze staan, te-
genover de troonzaal. In de zaal zat de ko-
ning op zijn koninklijke troon, tegenover 
de ingang.    Zodra hij koningin Ester in de 
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ho f  zag staan, voelde hij zo veel genegen-
heid voor haar dat hij haar de gouden 
scepter toestak die hij in zijn hand hield. 
Ester ging naar voren en raakte het uit-
einde van de scepter aan.    Toen vroeg 
de koning haar: ‘Wat is er, koningin Es-
ter? Wat is uw wens? Al was het de helft 
van mijn rijk, het zal u gegeven worden.’ 
   En Ester antwoordde: ‘Als het de koning 
goeddunkt, laat hij dan vandaag nog sa-
men met Haman bij mij komen en deel-
nemen aan de feestelijke maaltijd die 
ik voor hem heb bereid.’    Daarop gaf de 
koning bevel om Haman zo snel moge-
lijk te halen. ‘We zullen doen,’ zei hij, 
‘wat Ester verzoekt.’ 
 Zo kwamen de koning en Haman om 

deel te nemen aan de maaltijd die Ester 
had bereid.    Toen de wijn geschonken 
werd, zei de koning tegen Ester: ‘Wat 
wilt u vragen? Het zal u gegeven wor-
den. Wat is uw wens? Al was het de helft 
van mijn rijk, uw wens zal vervuld wor-
den.’    ‘Wat ik wil vragen, wat ik wens ...’ 
antwoordde Ester,    ‘als de koning mij 
goedgezind is en als de koning genegen 
is mij te geven wat ik wil vragen en mijn 
wens te vervullen, laat de koning dan 
nogmaals met Haman bij mij komen en 
deelnemen aan een feestmaal dat ik voor 
hen zal bereiden. Morgen zal ik op de 
vraag van de koning antwoord geven.’ 
    Haman verliet het paleis die dag vro-

lijk en goedgehumeurd. Maar zodra hij 
in de Koningspoort Mordechai zag, die 
niet opstond en niet van ontzag voor 
hem beefde, werd hij woedend.    Hij be-
heerste zich echter en ging naar huis. 
Daarop liet hij zijn vrienden bij zich ko-
men en Zeresj, zijn vrouw.    Hij wees 
hun op zijn geweldige rijkdom, het grote 
aantal zonen dat hij had en de eervolle 
positie die de koning hem had gegeven 
door hem boven alle rijksgroten en hoge 
functionarissen te plaatsen.    ‘En daar 
komt nog bij,’ zei Haman, ‘dat koningin 
Ester een feestmaal heeft bereid waar-
voor ze behalve de koning niemand an-
ders dan mij heeft uitgenodigd. En ook 
voor morgen ben ik door haar gevraagd, 
samen met de koning.    Maar dit bete-
kent allemaal niets voor mij zolang ik 
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Mordechai, die Jood, in de Koningspoort 
zie zitten.’    Zijn vrouw Zeresj en al zijn 
vrienden zeiden toen tegen hem: ‘Laat 
een paal neerzetten van vijftig el hoog en 
zeg morgenochtend tegen de koning dat 
Mordechai daaraan moet worden gehan-
gen. Dan kun je daarna vrolijk met de ko-
ning aan tafel gaan.’ Dat voorstel beviel 
Haman, en hij liet de paal klaarzetten. 

  6    Die nacht kon de koning niet in 
slaap komen. Daarom ga f  hij bevel 

de kronieken te brengen, het boek met 
de gedenkwaardige gebeurtenissen van 
het rijk. Daaruit liet hij zich voorlezen. 
   Op zeker moment kwam men bij het ge-
deelte waarin stond dat Mordechai iets 
had onthuld over Bigtan en Teresj, twee 
eunuchen die de koning als lijfwacht 
dienden, en wel dat zij een plan hadden 
beraamd om koning Achasjverosj om 
het leven te brengen.    ‘Welk eerbewijs 
o f  welke onderscheiding is daarvoor aan 
Mordechai gegeven?’ vroeg de koning. ‘Er 
is hem niets gegeven,’ antwoordden zijn 
kamerdienaars.    Daarop vroeg de koning: 
‘Is er iemand in de hof?’ Nu was Haman 
zojuist in de buitenho f  van het paleis ge-
komen om de koning te zeggen dat hij 
Mordechai aan de paal moest hangen die 
Haman voor hem had laten klaarzetten. 
   De kamerdienaars antwoordden dus: ‘Ja, 
Haman staat in de ho f  te wachten.’ ‘Laat 
hem binnen,’ zei de koning.    Toen Ha-
man binnengekomen was, vroeg de ko-
ning hem: ‘Wat moet er gedaan worden 
als de koning iemand eer wil bewijzen?’ 
Haman dacht bij zichzelf: Aan wie zou 
de koning meer eer willen bewijzen dan 
aan mij?    En hij antwoordde de koning: 
‘Als de koning iemand eer wil bewijzen ... 
   Er zou een koninklijk gewaad moeten 
worden gehaald dat de koning zel f  heeft 
gedragen en een paard waarop de koning 
zel f  heeft gereden en dat een koninklijke 
kroon op het hoofd heeft.    Dat gewaad en 
dat paard moeten worden toevertrouwd 
aan een van de rijksgroten van de koning, 
aan iemand die tot de adel behoort. En 
die moet dan degene aan wie de koning 
eer wil bewijzen het gewaad omhangen, 
hem op het paard over het stadsplein la-
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ten rijden en, voor hem uit gaand, roe-
pen: “Dit valt eenieder ten deel aan wie 
de koning eer wil bewijzen!”’    Daarop 
zei de koning tegen Haman: ‘Haal snel 
het gewaad en het paard waarover u hebt 
gesproken en handel op de voorgestel-
de manier met de Jood Mordechai, die 
dienst doet in de Koningspoort. Laat 
niets van wat u hebt voorgesteld achter-
wege.’    Haman haalde het gewaad en 
het paard, hing Mordechai het gewaad 
om en liet hem over het stadsplein rij-
den. En terwijl hij voor hem uit ging, riep 
hij: ‘Dit valt eenieder ten deel aan wie de 
koning eer wil bewijzen!’ 
    Mordechai ging hierna terug naar de 

Koningspoort. Maar Haman haastte zich 
naar huis, treurend, het hoofd bedekt. 
   Aan zijn vrouw Zeresj en aan al zijn 
vrienden vertelde hij wat hem was over-
komen. Zijn raadgevers en zijn vrouw 
zeiden daarop tegen hem: ‘Als die Mor-
dechai, van wie je nu voor het eerst hebt 
verloren, tot het Joodse volk behoort, 
kun je niet tegen hem op; je zult het vol-
ledig van hem verliezen.’ 
    Ze waren nog niet uitgesproken, of 

daar waren de eunuchen van de koning 
al, die Haman zo snel mogelijk naar het 
feestmaal brachten dat Ester had bereid. 

  7    Zo waren de koning en Haman weer 
bij koningin Ester te gast.    Ook op 

deze tweede dag zei de koning, terwijl de 
wijn geschonken werd, tegen Ester: ‘Wat 
wilt u vragen, koningin Ester? Het zal 
u gegeven worden. Wat is uw wens? Al 
was het de helft van mijn rijk, uw wens 
zal vervuld worden.’    Koningin Ester 
antwoordde: ‘Majesteit, als u mij goed-
gezind bent en als het de koning goed-
dunkt, schenk mij en ook mijn volk dan 
het leven; dat is wat ik wil vragen, dat is 
mijn wens.    Want we zijn verkocht, mijn 
volk en ik, om gedood te worden en vol-
ledig te worden uitgeroeid. Als we waren 
verkocht als slaven en slavinnen, dan zou 
ik hebben gezwegen, want zo’n ramp zou 
de belangen van de koning niet schaden.’ 
   ‘Wie is die man, waar is die man die 
zijn zinnen erop heeft gezet om zoiets 
te doen?’ vroeg koning  Achasjverosj aan 
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koningin Ester.    En Ester antwoordde: 
‘Die meedogenloze vijand, dat is die el-
lendeling daar, Haman!’ 
 Haman kromp ineen van angst voor 

de koning en de koningin.    Woedend 
stond de koning van tafel op en ging de 
paleistuin in. Maar Haman bleef, om 
koningin Ester om zijn leven te smeken, 
want hij besefte dat hij van de koning 
niets goeds te verwachten had.    Toen 
de koning uit de paleistuin terugkwam 
in het vertrek waar de maaltijd werd 
gehouden, had Haman zich juist laten 
neervallen op de bank waarop Ester 
lag. ‘Ook nog de koningin aanranden 
in mijn aanwezigheid?!’ riep de koning 
uit. Nauwelijks had hij deze beschuldi-
ging geuit o f  men bedekte Hamans ge-
zicht.    Charvona, een van de eunuchen 
die de koning dienden, zei: ‘Staat er bij 
Hamans eigen huis niet al een paal van 
vijftig el hoog, die Haman heeft neerge-
zet voor Mordechai, dezelfde Morde-
chai die de koning ooit zo’n grote dienst 
heeft bewezen?’ ‘Hang hem daaraan,’ 
zei de koning.    Zo werd Haman aan de 
paal gehangen die hij had laten klaar-
zetten voor Mordechai. Toen bedaarde 
de woede van de koning. 

  8    Diezelfde dag nog schonk koning 
Achasjverosj de bezittingen van 

Haman, de vijand van de Joden, aan 
koningin Ester. En Mordechai kreeg 
vrij toegang tot de koning, want Ester 
had verteld in welke relatie hij tot haar 
stond.    De koning deed de zegelring af 
die hij Haman had afgenomen en gaf 
die aan Mordechai. En Ester ga f  Mor-
dechai het beheer over Hamans bezit-
tingen. 

    Opnieuw wendde Ester zich tot de ko-
ning. Huilend viel ze aan zijn voeten en 
smeekte hem het verderfelijke plan te 
verijdelen dat Haman, de nakomeling 
van Agag, tegen de Joden had beraamd. 
   De koning stak Ester de gouden scep-
ter toe, waarna ze opstond, voor de ko-
ning ging staan    en zei: ‘Als het de ko-
ning goeddunkt en hij mij goedgezind 
is, als het de koning juist lijkt en hij op 
mij gesteld is, laat er dan een schrij-
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ven uitgaan dat de brieven herroept die 
geschreven zijn door Haman, de zoon 
van Hamedata, de nakomeling van Agag, 
waarin zijn plan staat om in alle provin-
cies van het rijk de Joden uit te roeien. 
   Want hoe zou ik het onheil dat mijn volk 
treft kunnen aanzien? Hoe zou ik het uit-
roeien van mijn familie kunnen aanzien?’ 
   Koning Achasjverosj zei tegen koningin 
Ester en tegen de Jood Mordechai: ‘Ha-
mans bezittingen heb ik al aan Ester ge-
geven en hijzel f  is aan de paal gehangen 
omdat hij de Joden om het leven wilde 
brengen.    Stel nu zelf, in naam van de ko-
ning, een verordening op schrift die vol-
gens u in het belang van de Joden is, en 
verzegel die met de koninklijke zegelring. 
Want wat geschreven is in naam van de 
koning en verzegeld met de zegelring van 
de koning kan niet worden herroepen.’ 
    Meteen daarna, op de drieëntwintig-

ste dag van de derde maand, de maand 
sivan, werden de schrijvers van de koning 
ontboden. Er werd een bevel op schrift 
gesteld dat precies zo luidde als Mor-
dechai het wilde en dat gericht was aan 
de Joden, aan de satrapen en de gouver-
neurs, en aan de hoofden van alle provin-
cies, van Hodoe tot Koesj, honderdzeven-
entwintig provincies. Voor elke provincie 
was er een bevel in haar eigen schrift en 
voor elk volk in zijn eigen taal, ook voor 
de Joden in hun eigen schrift en hun ei-
gen taal.    Mordechai liet dit bevel schrij-
ven in naam van koning Achasjverosj en 
verzegelde het met de zegelring van de 
koning. Door boden die snelle paarden 
bereden, gefokt in de koninklijke stoete-
rij, liet hij brieven verspreiden    waarin 
stond dat de koning de Joden in alle ste-
den het recht gaf om zich aaneen te slui-
ten en hun leven te verdedigen; iedere 
groep gewapenden van welk volk o f  uit 
welke provincie ook die hen en hun vrou-
wen en kinderen zou willen aanvallen, 
mochten ze tot de laatste man doden, en 
hun bezittingen mochten ze buitmaken. 
   In alle provincies van koning Achasjve-
rosj zou dit recht gelden voor één be-
paalde dag, en wel de dertiende dag van 
de twaalfde maand, de maand adar.    In 
alle provincies moesten afschriften van 
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de brie f  worden verspreid; de inhoud er-
van moest overal als wet worden uitge-
vaardigd en aan alle volken bekendge-
maakt worden, zodat de Joden zich tegen 
de genoemde dag gereed konden houden 
om zich op hun vijanden te wreken.    Op 
bevel van de koning vertrokken de boden 
op hun snelle, koninklijke paarden met 
de grootste spoed. Ook in de burcht van 
Sjoesjan werd de wet uitgevaardigd. 
    Mordechai verliet de koning in een 

koninklijk gewaad van fijn linnen, blauw-
purper en wit van kleur, en hij droeg een 
grote gouden kroon en een roodpurpe-
ren mantel van byssus. De stad Sjoe-
sjan juichte en was opgetogen.    Voor de 
Joden brak er een tijd aan van licht en 
vreugde, blijdschap en eer.    In alle pro-
vincies en in alle steden heerste onder de 
Joden vreugde en blijdschap zodra het 
bevel en de wet van de koning er bekend 
werden; er werden maaltijden aangericht 
en er werd feest gevierd. En uit alle vol-
ken van het land sloten zich velen bij de 
Joden aan, want angst voor de Joden had 
zich van hen meester gemaakt. 

  9    De dertiende dag van de twaalfde 
maand, de maand adar, brak aan, 

de dag waarop het bevel en de wet van 
de koning zouden worden uitgevoerd, de 
dag waarop de vijanden van de Joden hen 
in hun macht hoopten te krijgen. Maar 
het omgekeerde gebeurde: het waren 
juist de Joden die hun belagers in hun 
macht kregen.    Die dag sloten de Joden 
zich in alle steden aaneen, in alle pro-
vincies van koning Achasjverosj’ rijk, om 
hen die op hun ondergang uit waren om 
te brengen. Niemand hield stand tegen 
de Joden, want angst voor hen had zich 
van alle volken meester gemaakt.    De 
hoofden van alle provincies, de satrapen, 
de gouverneurs en de koninklijke ambte-
naren steunden de Joden uit angst voor 
Mordechai.    Mordechai had immers een 
hoge positie in het paleis en zijn faam 
verbreidde zich over alle provincies; hij 
werd hoe langer hoe machtiger.    De Jo-
den sloegen met het zwaard op al hun vij-
anden in en zaaiden dood en verderf, ze 
deden met hun belagers wat ze wilden. 
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   In de burcht van Sjoesjan dood-
den ze niet minder dan vijfhonderd 
man.    Ook doodden ze Parsjandata, 
Dalfon en Aspata,    Porata, Adalja en 
Aridata,    Parmasjta, Arisai en Ari-
dai en Waizata,    de tien zonen van 
Haman, de zoon van Hamedata, de 
vijand van de Joden. Maar hun be-
zittingen raakten ze met geen vin-
ger aan. 
    Toen de koning die dag vernam 

hoeveel mensen er in de burcht van 
Sjoesjan gedood waren,    zei hij te-
gen koningin Ester: ‘Alleen al in de 
burcht van Sjoesjan hebben de Jo-
den vijfhonderd man gedood, ook 
de tien zonen van Haman. Hoeveel 
tegenstanders zullen ze dan wel niet 
hebben gedood in de andere pro-
vincies van het rijk! Wat wilt u ver-
der nog vragen? Het zal u gegeven 
worden. Wat is uw wens? Hij zal 
vervuld worden.’    Ester antwoord-
de: ‘Als het de koning goeddunkt, 
laat hij de Joden in Sjoesjan dan 
toestemming geven om ook mor-
gen te handelen volgens de wet die 
voor vandaag geldt. En laat hij hun 
toestaan om de lijken van Hamans 
tien zonen aan een paal te hangen.’ 
   De koning ga f  bevel dat het zo zou 
gebeuren. Er werd in Sjoesjan een 
wet uitgevaardigd, en ook werden de 
tien zonen van Haman opgehangen. 
   De Joden in Sjoesjan sloten zich 
dus ook op de veertiende dag van de 
maand adar aaneen en ze doodden 
in Sjoesjan nog eens driehonderd 
man. Maar hun bezittingen raakten 
ze met geen vinger aan. 
  -  Ook de andere Joden, elders 

in de provincies van het koninkrijk, 
hadden zich aaneengesloten en hun 
leven verdedigd. Op de dertiende 
dag van de maand adar verzeker-
den zij zich van rust door vijfenze-
ventigduizend van hun belagers te 
doden; hun bezittingen echter raak-
ten ze met geen vinger aan. Op de 
veertiende van die maand hadden ze 
rust, en ze maakten van die dag een 
dag van feestmalen en  feestvreugde. 
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   (De  Joden in Sjoesjan daarentegen, die 
zich op zowel de dertiende als de veertien-
de van die maand aaneengesloten hadden, 
hadden rust op de vijftiende en maakten 
van die dag een feestdag.)    Zo komt het 
dat de Joden van het platteland, die in niet-
ommuurde steden wonen, de veertiende 
dag van de maand adar vieren met feest-
vreugde en feestmalen en elkaar op die dag 
lekkernijen sturen. 

    Mordechai stelde al deze gebeurtenis-
sen op schrift en hij stuurde brieven naar 
de Joden in alle provincies van koning 
Achasjverosj’ rijk, o f  ze nu dichtbij woon-
den o f  ver weg.    Daarin verplichtte hij hen 
ertoe om elk jaar opnieuw zowel de veer-
tiende als de vijftiende dag van de maand 
adar te vieren,    omdat dit de dagen wa-
ren waarop de Joden rust gekregen had-
den en niet meer door hun vijanden wer-
den bedreigd, en omdat dit de maand was 
waarin droefheid was veranderd in vreug-
de en waarin rouw was veranderd in feest. 
Ze moesten er dagen van feestmalen en 
feestvreugde van maken, dagen waarop ze 
elkaar lekkernijen stuurden en geschen-
ken gaven aan de armen.    De Joden gaven 
gevolg aan wat Mordechai hun schreef, en 
maakten zo een vast gebruik van iets waar-
mee ze zel f  al een begin hadden gemaakt. 
    Want zo was het gegaan: Haman, de 

zoon van Hamedata, een nakomeling van 
Agag en de vijand van alle Joden, had een 
plan beraamd om de Joden uit te roeien. 
Hij had het  poer , dat wil zeggen het lot, la-
ten werpen om paniek onder hen te zaaien 
en hen te kunnen uitroeien.    Maar na-
dat Ester zich tot de koning had gewend, 
gaf deze niet alleen toestemming om een 
brie f  te schrijven, maar besloot hij ook dat 
het onheil dat Haman met zijn verderfe-
lijke plan tegen de Joden had beraamd, op 
diens eigen hoofd zou neerkomen. Hij en 
zijn zonen werden aan de paal gehangen. 
   Het is naar het woord  poer  dat deze da-
gen Poeriem worden genoemd. 
 Daarom   –   vanwege de inhoud van het 

schrijven van Mordechai, en vanwege al-
les wat ze hadden meegemaakt en wat 
hun was overkomen   –      namen de Joden 
de verplichting op zich om deze beide da-
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gen nooit ongemerkt voorbij te laten gaan, 
maar ze elk jaar te vieren op de voorge-
schreven wijze en op de vastgestelde tijd. 
Ze wilden dit tot een vast gebruik maken 
voor zichzelf en voor hun nakomelingen, 
en voor allen die zich bij hen zouden aan-
sluiten.    De herinnering aan deze dagen 
moest levend gehouden worden: ze moes-
ten worden gevierd door elke generatie 
en door elke familie, in iedere provincie 
en in iedere stad. Nooit mocht de viering 
van deze poeriemdagen bij de Joden in on-
bruik raken, en ook bij hun nakomelingen 
mochten ze niet in vergetelheid raken. 
    Koningin Ester, de dochter van Avicha-

jil, stelde samen met de Jood Mordechai 
een tweede schrijven op om Poeriem na-
drukkelijk verplicht te stellen.    Er wer-
den brieven gestuurd naar alle Joden in 
alle honderdzevenentwintig provincies van 
Achasjverosj’ koninkrijk, met betuigingen 
van vriendschap en trouw.    Daarin werd 
de viering van Poeriem op de vastgestelde 
tijd verplicht gesteld: ze moesten zich hou-
den aan wat de Jood Mordechai hun had 
opgelegd   –   ook koningin Ester legde hun 
dit nu op   –   en de verplichtingen nakomen 
die zij voor zichzelf en voor hun nakome-
lingen waren aangegaan wat betreft vasten 
en weeklagen.    Esters bevelschrift bevatte 
bindende voorschriften voor de poeriem-
dagen, en de inhoud ervan werd te boek 
gesteld. 

  10    Koning Achasjverosj legde zowel 
het vasteland als de eilanden voor 

de kust belasting op.    Al zijn machtige da-
den en krijgsverrichtingen zijn opgete-
kend in de kronieken van de koningen van 
Medië en Perzië, evenals alle bijzonderhe-
den over de hoge positie die hij Mordechai 
had gegeven.    Mordechai, de Jood, volgde 
in rang immers onmiddellijk op koning 
Achasjverosj. Hij stond bij de Joden in aan-
zien en was bij hen allen geliefd, want hij 
streefde het geluk van zijn volk na en was 
een pleitbezorger voor het welzijn van al-
len die tot dit volk behoorden. 
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