
Week 39 - zondag 2 oktober 1994
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Schoo,
De inslelling van lP-t Pascha,
Exodus 12:1-28
De tiende plaag; uittocht,
Exodus 12:29-42
De doottocht doot de Sclplhee,
Exodus 13:17-15:21

E re ( k i nd e d d i e n st/Zondagsscl,oo,
Koningin Wasti verslolen; Ester lot
koningin verteven, Ester 1-2

Ued
De Woorden C*zongen 1 6
Gezang 3O5

llllllll Mrdtt"tt bti E"t* 1 *,
Het sprook jesachtige verhaal van Ester
fugint in de schiftering van het hol van de
grote koning Ahasveros. Hoe grcot en
machtig zijn rijk is krijgen we eerst b/eed
ufigemeten: 127 gewesten! Het hol vien
teest en de heren van het hol ziin al aardig
aangeschoten. Dan op het hoogtepunt van
het leest ktijgt Masveros het bezopen idee
zijn bloedmooie woLrw aan de beschonken
gasten te lalen zien. Wasti weiged. Het staat
er botweg. Ze heett geen zin als pikant
zoutje tussen de wijnflessen te dietan. Zo'n
behandeling is de koningin onwaatdig. Ze
komt niel en wat ziin de mannen in rep en
roeLWetl EenvroLrw die nietwilkomen? Het
is duideliik: wie niet wil komen, kan gaan!
Wat kan de koning den om nu ziin manne-
lijkteid overcind te houden? Een groots
oebaat is nodia. een wet van Meden en
"Pezen 

waarin itaat datWastivevangen zal
worden doot een gehoozamet exemplaaL
De koninkliike vuist slaat oP talel. Au! Ns de
nevelen van het dtinkgelag zijn opgetrck-
ken denkt Ahasvercs aan Wastt : ziq mooie
Wasti, zo waardig en koninkliik. En aan wat
ovet haar bsloten is. De hele holhouding
loopt opz'n tenen: sst, de koning l:€eft ziin
vuist bezeerd! "Koning, w@t u wat? Wii

zoeken gewoon een nieuwe koningin voor
u. " De Mlss Pezie-vefuiezingen gaan be-
onnen. En de Jood Motdeka stuutt ziin
iichtie Ester. Haar naam tFJteken| 'lk ben
verborgen.' Als een paF-l in de zwinestal
van de koning? Of als Mozes in zin biezen
nandie? Of Ab God zelf in dit wonderlijke
verhaat? Het zal nog even durcn voor de
stet van Esler zal gaan stalen, maar nu al
zien we hG de veftellet haat oprtemt in de
ijvan lsraebgrcte gestallen: Mozes' Jozel,

Danidl. Drie mannen die hoge Posities
bekleedden aan het hol van en veemde
moaendhetd en een sleuteholveNulden in

de'bevritdno van hun met uilroeiing b-
dregde votli. A/s Ester de Miss-Pezidver'
kiezingen heeft gewonnen ts et weer een

oroot leest aan het hol En et wotdl nog
-biina 

een aanstag oP de koning gepbegd ,
die Mordekai wet te vetijdelen. Dat mag

wel in de Hofknnl!
FollY Hemrica

b

rhema lllllll

Hij heeft ons geleid
Gedenken vormt de keerzijdevan het verwachten. Als je op lveg gaat hebie niet alleen een
doel voor ogen, maar ook een helinnering aan wat achtel je ligt. De tijd speelt in de
geloolsopvoeding een belangrijke rol. Het besel dat niet alle tijden hetzellde zijn, dat we
de dagen tellen heelt alles met gedenken en verwachten te maken. ln de ioods
messiaanse traditie wordt voortdurend gebluik gemaakt van 'geheugensteunen'; van
middelen die het de geloolsgemeenschap mogelijk maken om te bliiven gedenken en
daarmeedeverwachting levend te houden Midden in detiid dievergliidtworden dedagon
gemarkeerd, waarbij he1 alledaagse plotseling biizondere betekenis kriigt. Wat je wel ol
niet eet of drinkt, de inrichting van je huis, je kleding, de tiid waarop je het licht ontsteekt.
de woorden die je spreekt, het kriigt alles op die bijzondele tiiden een diepere lading'
waardoorje verbonden raakt met wat is geschied en met wat nog komen gaat. Wie deze
bijzondere orde laat varen, wordt kort van memorie, gaat op (en onder) in dewanorde van
de onverschillige tijdspassering die onze tiid kenmerkt
Dezeweek vertellenwe in de school h6tVerhaal bij uitstek, de leden waarom lsla6landers
is dan andere volken Het wordt verteld op de dag die anders is dan andele dagen,
Pascha. Maar veelb€tekenend is het dat het velhaal van uittocht uitmondt in Sukkot
(Exodus 12:37), want het gedenken van de bevriiding is verbonden met de oploep tot
omkeer, met verlangen naar terugkeer, de veMachting die zo kenmelkend is vool het

najaarsleest van loolhutten.
ln de kerkvertellenwe de komendezondagen deverhalen uit Ester. Ook dieverhalen zijn

voorgoed ingebed in de liturgie van de gemeenschap. Het is het verhaal waarin elke
generatie uit dejoodse traditiezijn eigenversie kan inlezen als een permanente aktualise-
ringvan verschrikking en somstelnauwernood ontkomen. Hijheett ons geleid, belijdtmen
op het feest van Poerim. Die leiding. midden in de ballingschap, doorbreekt het lot dat voor
ballingen en zeker voor dat als 'vreemd' en 'anders' beschouwde volk zo noodlottig is.

N,laar het boek Ester is meer dan een hoopgevend verhaal over mensen die op het

nippertie ontkomen aan velnietiging. Ester wordt koningin van een wereldrijk ln deze

stialende ster uit Juda, in deze dochter van Ablaham wordt de biizondere roeping van

Gods oogappellsra6lweelspiegeld. Het zal niet alleen voor haar eigen volk, maarvoor de
ganse aarde een zegen zijn wanneer door haar daden de dreiging van Amalek wordt

afgev,/end. God leidt zijn volk omdat de ganse aarde hem tel harte gaat.

Cil Wigmans

Koningin Wasti verstoten: Estsr tot koningin vsrhevon, Ester l-2
Het bolk Ester zet vroliik in: met een enorm feest. Het is immers ook het verhaal bij het

Poerimfeest zoals dat in het laatste hoofdstuk wordt beschleven De verteller is goed op

de hoogtevan de toestand aan het Perzische hof, maar doet de geschiedenis ook geweld

aan do;r Mordekai(in 2:5-6) tijdgenoot van zowelAhasveros (de Perzische koning Xerxes

t) als van Nebukadnessar te laten ziin.
fiaar het is voor een goed begrip van het verhaal belangliiker om te weten dat Mordekai

famitie isvan koning S;aul, de z-oon van Kis; zeker als latel blijkt dat zijn grote tegenstander

Haman een Agagiit (3:'1) is, een afstammeling van Amalek Koning Saul.werd indenijd

bestraft omdaihij-kon hg Agag in leven liet (lSamuell5). Net als in diegeschiedenis komen

we in het verhaalvan Esier iolal wat ga,veld tegen Dat kanweelzin wekken, maar het zou

nietterechtziin als datgevoet-bilOe leiingvandit boek zou gaan overheersen' Zie hielover

oot Je op.l,,r.ingen i-n de toeiictting v-ool 30 oktober (novembernummer van 'Kind en

Zondag')
Voordai men ertoe overgaat om gedeeltesvan het verhaaluitte leggen, moet men eigenlijk

"Jrst 
n"t neUue,na"leien Dan-zalduidelijkworden dat er allerleidwarsvelbindingen zijn.

So.aig"onO"*"tpen komen steedsweer terug en wotden danook pas goed begrepen

"r" 
.. i,"i.ifi""t in verband worden geblachi' Neem biivoorbeeld het schrijven van

Uri*"n nl"r.it" no"t"n van het riik, zoals dat in 1'2 wotdl genoemd Dat liik een

InLianoriit oetair. Maar het kee( terug in 3 12, 8:9 en 9 20 En iuist aan de inhoud en

;i;;;i.';;J; b,ieven is heel de lang van zaken in het verhaal al te lezen' ze

I"J"i"i,"p"" a"-.pmerkelijke wisselinlen-van het. lot. Eerst is konng,Ahasvelos de

schniver dan Haman die in naam van 
"de koning de u loeiing van de Joden gebiedt'

;Jil";;..;;a"r"i in n"", u"n oe koninide Joden een vriiblief geven om at te

i"k""En ,Lt r,r-" rii"nden en tenslotte schrijft opnieLJw Mordekai' nu uit eigen naam' aan

de Joden over het Poerimteest.
l"n Jit 

"n.uoo,U""fd 
- en er zijn er nog veel meer - rs ook te zien dat er een lraaie structuur

in-i,"ir.tt 
"uf 

,it. /o conesponderen"het zeer royale leest aan het begin van het verhaal

i""in"iriior"Jig"-i"i,J aai teistot en oe oreiging tegen de Joden (hooldstuk 3-5) met

nr" rJOi"oi8€i Opdezellde manier hebben d! o-pt<ohst en ondergangvan Hamanhun

6;;;;;g"")l;.i 
-"i!-beurt 

met Mordekai, die eerst in zak en as zit en later tot srote
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hoogten stijgt. Steeds zien we daarbij de, soms heel verrassende, ommekeer
ln de vervaoging van koningin Wasti door Ester is al iets te zien van de grote ommekeer
die nog zalvolgen. Wastien Ester lijkenveelop elkaar. Ze tonen karakter door in hun relatie
met de machtige koning hun eigen weg te durven gaan. Maar terwijl de eerste koningin
(Wasti) het leven van de koning verzuurde, zou de tweede (Ester) het redden. En in Aat
laatste kunnen weweer iets lezen van een voorafschaduwing van wat nog zalvolgen: de
redding van het leven van de Joden.
Denamenvan de hooldrolspelers in het verhaalzijn veel2eggend. Ester betekent heEellde
als Hadassa (2:7): 'mide'. Maar het klinkt ook als de naam van de b€kende, overal in
Mesopotami6vereerde godin lshtar. Op dezelfde manierisde naam Mordekaiverbonden
met de god van Babel, Mardoek. Men zou er in het Hebreeu,\,s ook iets in kunnen horen
van helwoord'mirre'enzo kunnen denken aan het reukwerk uit detempel. Door de namen
wordt erdus indirekt een godsdienstig element aan dit verhaaltoegevoegd, dat er op het
eerste gezicht aan ontbreekt. De afgoden ziin in de namen van Ester en Mordekai
aanwezig. Hun eigen Godwordt niet met name genoemd, maar lijktwelin hetverborgene
de dingen testuren. ln dit verband is het ook interessant dat men de naam Ester kan lezen
als de eerste persoon enkelvoud van het Hebreeuwse werkwoord salar "verbergen' 'lk
houd mij verborgen.'

Klaas Spronk
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Liturgischetoelichting iillll

De negsntiende zondag na Pinksteren
Het begin van de lezingen uit het boek Ester valt samen met de lsraehondag. Dat lijkt een
prettige samenloopvan omstandigheden ol, om in de termen van het boek Esterte bliiven,
een passende beschikking van het lot. Het boek Ester is immers nauwverbonden met het
Joodse Poerimleest. Maarwe mogen niet uit het oog verliezen dat dit leest in het voorjaar
valt, een maand voor Pesach. Voor de Joden mo€t de aandacht die wij nu op grond van
ons leeslooster aan het boek Ester geven een gevoel oproepen dat wij zouden hebben
als men in de zomertiid aandachtvoor het Kersdeest zouvragen. ln deze tijd aan het begin
van de herfst hebben de Joodse leesten als Grote Verzoendag en Vreugde der Wet een
heel ander karakter dan het carnavaleske Poerimteest. [,len zaj dus voorzichtig met het
leggen van allerlei verbanden. Dat geldt ook voor het juist op deze dag heel gevoelige
lhema van de bedreiging van het Joodse volk. ln het boek Ests lezen we hoe de
aangekondigde uitroeiing op het laatste momentvermeden konworden. Juist de christe-
lijke kerk heeft er in het verleden helaas maar al te vaak aan bijgedragen dat het minder
goed atliep.
Het boek Ester past wel goed bij het motto voor de herfsttijd: "Gods volk onderweg" en
nog beter bijdatvoor detijd tot aanAdvent: "Door dewoestiin." Want het is een boekvanuit
de ballingschap en dat vertoeven in een vreemd land zou je een woestijnervaring kunnen
noemen. Bijdie ervaring hoort ook dat Godverborgen is. lnfeitevertelt het boek Ester hoe
het mogelijk is om in dit alles een weg te vinden, om door de woestijn heen te komen.
Het is raadzaam om de lezing van de tekst niet in te korten, omdat anders aan het
schitterend vertelde verhaal tekort wordt gedaan. Daarbij loont het de mo€ite om eens
kritisch naar de vertaling te kijken. Men kan de tekst het beste verdelen in korte regels
(leeseenheden). l\ren zou ook kunnenwerken met verschillendestemmen. Maar dan moet
de tekst wel grotendeels worden herschreven
Als lezing uit het Nieuwe Testament zou men kunnen kiezen voor de lezing volgens het
klassieke rooster: N,1atteos 22:34-40, over het grote gebod zoals dat ook door Ester en
l\,lordekai wordt gehouden.
Bij de keuze van de liederen kan men aansluiten bij het thema van de verhoging van de
geringe (Ester die koningin wordt). Daarbij past het loflied van Nraria (Gezang 66) en ook
Gezang 482.
Een kinderlied over Ester die koningin wordt is te vinden in Alles wordt nieuw lV, lied 9.
Daarin komtwel het heleverhaalaan deorde. Men zou hetdaarom als een rode draad door
alle diensten heen kunnen laten lopen.
ln de Psalmen vinden we een passend lied op koning en koningin in psalm 45. De
koninklijke feestmalen roepen ook het beeld opvan het koninklijke leestmaalaan het eind
der tijden. Zie in dit verband bijvoorbeeld Gezang '114.

zondag 2 oktober 1994

De semeente viert ll1lllTfl

lr ochtpsalm: Psalm 122;1-3

Kyri6
Eeuwige God,
ontsteek de vlam van uw barmhartigheid
in het binnenste van ons

van uw kerk
van uw mensheid
genade!

dring binnen met de zachte kracht
van uw gerechtigheid in ons huis
in onze huid
in ome hersens
in onze wereld
genadel

neem ons op jn uw verzoening
drijf ons voort met uw verzoening
naar onze naasten
naar onze tegenstanders
naar onze vrienden
naar onze viianden
naar uw hele verdeelde wereld
genadel
terwille van uw eigen Naam
tenville van U zell.
uit: G.F.H.Kelling, Vaft et nog wat
te vieren?, Naratio

Mst ds kinderen in d€ kerk
U kunt de kinderen vragen naar voren te
komen. We beginnen vandaag met de le-
zingen uit het boek Ester. Misschien heu
ben jullie wel eens van haar gehoord?
Gebruik voor dit gesprek de suggesties in

de vieringsopzet voor de oudere kinderen.

Met d6 kindsren in de eigen ruirnte
Als het verhaalniet in de kerkwordt verteld
(v66r de kinderen weggaan). begint u met
hetverhaal naar Ester 1 en 2, zie de rubrie-
ken voor de jongere ol oudere kinderen.
Daarna kunt u met de kinderen een woord-
speupuzzelspelen. Elk kind krijgt 18 kaart-
jes (3 bij 3 cm) van verschillende kleur.
Cp elk kaanje staat een letterteken ge-

schreven De letters vormen samen de zin:
'Ester wordt koningin.' Maar wat er staat is
nu nog verborgen Je moet het eerst zien.
De kinderen proberen de zin te maken en
helpn elkaar daarbii. Tot slot plakken zij
hun zinnen onder elkaar op een groot stuk
karton. Door de verschillende kleuren ont-
staat een mooie kollage. Ol speel het spel
dat u vindt in de rubriek voor de oudere
kinderen

Eersto bzing
Ester 1 en 2, m.b.v. verschillende goede
voorleesstemmen. Vraag hiervoor bijvoor-
beeld jongeren uit de Jeugdkerkgroep. Of
vertelhet in verhaafuorm, zie de opzet in de
rubrieken voor dejongere en oudere kinde-
ren ol gebruik het boekie 'Ester' van
K.A.D.Smelik, Kok.

Kind en Zondag - NZV

Klaas Spronk veNolg op pagina 8.
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Week 40 - zondag 9 oktober '1994
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Schoo/
Mara en Elim,
Exodus 15:22-27
Het manna; de sabbat,
Exodus 16
Massa en Meriba,
Exodus 17

E rc ( k i n de r) cl i e nst4ondagsschoo,
Hamans aanslag tegen de Joden,
Ester 3-4

Lied
De Wootden Gezongen 17

Gezang 354

ITITJITI ivrraitti" bij Estet s en 4

De camen van de veftellet maaQ een rcu-
zezwaai. We verwachten een lintje voor
Mordekai, die imme,s de koning teeft ge-
ed, maar wie zien we daar ineens opduiken
lussen de coulissen? Haman, de Agagiet.
Een afstammeling van Agag, koning van de
Amalekbten, aarlsvijand van b€,el. Arna-
lek, het volk dat fun in de rug aanviel toen
ze door de westijn tokken. Een achter-
h@degevechl met de karavaan, waar de
oude mensen liepen en de moede$ zlF-t
kindeen. Tot dat volk &hoott Haman. Het
tegenbeld van de God van lsl€dl Wanl de
God van lsradl kiest het zwakke uit om t}et
te besclEmen, de Amalekiet, de Agagiet,
kiesl het zwakke uit om l?F.t uit te rceien. En
zoalsAgag Saul, de Benjaminiel, tegenover
zich vond, zo vindt Haman Mordekai, de
Be njam i niet tegenover zi ch...
Mordekai, ttoLw aan de Ton, blijft bii elke
rijtoet van Haman zitten, hijstaat niet op om
te buigen, want een Jood buigt alleen voor
God . En dat maakt Haman woedend , wanl
die erE Jood hetinrEft tEm eraan dat hii
niet God is en dat de weteld nbl om lP,m
draait. Een onverdrageliike gedachte voot
deze su@rnatcist. Haman bsluit zijn
wede te koelen op deze burgeliike onge'
hoozaamheid en Mordekai met hangen.
En met hem natuurliik tF'it lr.le volk dat hii
,P-plP-senleen.

De vergoddeliike staalsmacht is gewend
de dingen grcndig en grootschalig aan te
pakken. "Koning, er is eenvolk, ze hebbn
eieen weften en uw weften daat bui9n ze
n6t voor..." Suggestieve vetdachtmakin-

de veemdeling als zondebok. En zo komt
Hamans venietgingsmachire m@iteloos
op gang.
Toch glood er op dee zwafte bladziiden
noq iels van hooq: tmners de Planrr-n
wolden rondgestuurd opde avond voor lP.t
Pascha en is dat niet het lef-st waarcp t}et
Joodse volk weglrck uit Egypte? Op hoop
van zegen?
"Kom ik om dan kom k om!"
Staande in die tradilie zal Ester haat llF.lden'

rcl gaan sPlen, op vootzichtige uitnodi-
ono van Mordeki.

Fott| Hemtica
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Door h€t doodsgsbied
ln het mono voor kerk en school, Gods volk onderweg, worden de verhalen uit Exodus en
de lezingen voor de kerk, dievanal vorigeweek uit het boek Ester zijn gekozen, met elkaar
verbonden.
Toen we vorige week stil stonden bii het ordenen van de tiid, kwam al ter sprake hoezeer
het gedenken enverwachten in deioodsetraditie verbonden is met hetverhalen over Gods
grote daden. Daden van uitredding uit diensthuis en ballingschap, daden waarin een halt
werd toegeroepen aan de eindeloos liikende pogingen om mensen te knechten. Algelo-
penzondagwas het lsra6lzondag, dan gedenken we deverbondenheidvan de christelijke
geloolsgemeenschap met het joodse volk, waaraan we ten diepste de kennis van de
Naam te danken hebben. Doordat die Naam zich bekend heeft gemaakt kunnen we ons
bestaan beleven als een weg en hebben we weet van toekomst Door bekendheid met die
Naam kunnen we leren onderscheiden en dus met andere ogen kijken naar dewerkelijk-
heid om ons heen. Dat speelt in deverhalen van dezeweek en van de zondag een grote
rol. Alleen als je enige notie hebt van Sion kun je besef kriigen van ballingschap. Alleen als
je perspectiel hebt op een land van b€lofte weet je dat je in de woestijn velkeert.
ln de kerk wordt verhaald over de beraamde aanslag door Haman. Het grote wereldrijk
waar Ester en haar volk verkeren wordt een doodsgebied. Het krijgt de trekken van de
woestiin waar Amalek het op de ondergang van het godsvolk had voorzien. Als we lezen
dat deAgagiet Haman (de nakomeling van koning Agag van Amalek, diedoorSaul, tegen
Gods gebod in, werd gespaard) groot wordt gemaakt, kijgen we een'd6javu', lascisten
in de regering. Voor hen is #n jood die hen persoonlijk dwarszit voldoende aanleiding om
het op het hele volk te voozien. Mordekai ro€pt Ester op haar leven in de waagschaal te
stellen want, "beeldt je niet in dat jij alleen van al de joden ontkomen zult" en "wie weet,
ol lii niet juist met het oog op deze tiid de koninklijke waardigheid verkregen hebt"
(4:13,14). En weer is het grondmotiel van de schriften herkenbaar: 66n voor allen. ln het
doodsgebied iser alleen redding als enkelingen zich in godsnaam inzettenvoor anderen
en als er een gemeenschappeliik besel van lotsverbondenheid is, ot eigenlijk b€sef van
het verbond ten lsven dat God met ziin volk heeft gesloten. Daalom roept Estel het hele
volk op om drie dagen te vasten in onderlinge solidariteit en in het vaste geloof dat God
ook in het doodsgebied leven zal schenken op de derde dag.

Cil Wigmans

roelichtins llllLlll

Hamans aanslag t6g€n d€ Jod€n, Ester 3-4
De laatste hootdrolspeler betleedt het toneel: Haman, een man uit het geslacht van Agag.
Wie de geschiedenis van lslael kent, hoort hier direkt al de dreiging (bij de lezing in de
synagoge op het Poelimleest mogen de kinderen bij het horen van deJlaam Haman op
de tafel fbppen ol ratels laten dlaaien). Want Agag kennen we uit I Samuel 15 als de
koning van de Amalekieten. En dat waren in de verhalen van uittocht en intocht de
doodsvijanden van de lslaClieten. Zii moesten steeds letterlijk uit de weg geruimd worden
om lsradltekunnen laten voortbestaan. Nade oveNinning opAmalek bilRefidimgal God

aan Mozes de opdracht, "schrijf ditter gedachtenisin een boek en prent hetJozua in, dat

lk de herinnering aan Amalek onder de hemelvolledig zal uitwissen. " Mozes stelde bij die
gelegenheid vit: "De HEHE heeft een stlijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht"

[Exoius 17:t +-16, lees ook Deutelonomium 25:'17-191). Dat zouten iide van koning Saul,

h ziin striid met Aqaq opnieuw bhiken. Die strijd is pas beslecht als Samu6l koning Agag

heeh gedood. l',lu-b,6int er dus een nier.ry hooldstuk. En ook alwordt God niet genoem-d,

de wJorden uit Exodl-us spelen mee: het kan niet anders ot God zal zich in deze sirijd

mengen.
Als richtgeaarde Jood weerstaat l\,lordekaide Agagiei Haman. Daarmee zet hiizijn leven

op het sp'el. [raal gezien zijn atkomstwas met de opkomstvan Haman die dreiging in leite

"iuoorai"n "un*"lig. 
Het kan immers niet andels ol hij moet een Jodenhater zijn (3:10)'

Mordekai zoekt zelli de conllontatie. Eerder had hij Ester verboden om haal Joodse

afkomst bekendte maken (2:10), terwiilel toen geen reden leek teziin om die teverbergen

ruu L 
"ia""t"."", 

teden voor, maar juist nu ge;ft Mordekaite kennen dat hijJood is (3:4)'

En dat oeett Haman de qelegenheid de zaak op scherp te zenen

DaarbiiTaakt hii ook de kern van de Joodse identiteit, als hiitegen koning Ahasveros zegt:

"Er is (#nvolk datverstrooid en algezonderd leeftonder devolken en alde gewestenvan

,.il tonintr,lt, en zijn wenen versc:hillen van alle volken' maar de wetten van de koning

volbrenot het niet, iodat het de koning niet betaamt het met rust te laten" (3:8)'

zo zei H-aman de Wet van Mozes tegenovel de beroemde wetten van Meden en Perzen'

zouf" ii" 
""taut 

al in 1:19 ter sptaG kwarnen. Mordekai zit nu in hetzellde schuitje als

eeider Daniet. En Haman betoont zich de ware Amalekiet door de Joden geen rust te

ornnen. fn net Uoet<.,jozua was derust nu iuist hettekenvan devervullingvan Gods beloftel

ia alle striid had men erndellk rust geklegen (Jozua 1'1 23)

NZv - Kind en Zondag



Het lot van de Joden lijkt bezegeld. Haman is zeker van zijn zaak Nog voordat de koning
hem de vrije hand geeft, laat hii het lot ("Pur") werpen, om de beste tijd voor de slachting
te vinden (3.7). En vanal nu vinden we steeds aanduidingen van de datum. Het attellen is
begonnen. Haman heett nu immersvan de koning de vrije hand gekregen, zoalsvroeger
Jozef kleeg van de larao: gesymboliseerd door de schenking van de koninklijke zegeking
(3:'10i vgl. Gen.41 :42).

Mordekai probeertvia Ester de koning
tebereiken. Maar zo snelals Ester er in
2:22 bii was om het leven van de
koning te redden, zo aarzelend iszijnu
om de koning opnieuw te benaderen
voor het leven van haar volksgenoten
(4:11), want het is maar devraag ol de
koning haar zijn scepter toezalsteken
en naar haar wil luisteren Haar leven
looptdaarbij gar'aar Maar Mordekai is
vasthoudend en maakt haar duidelijk
dat haar leven toch al gevaar loopt en
ook nog eens dat van haar hele volk.
Daarbiilijkt hltesuggereren dat er ook
van Gods kant ("van andere zijde",
414) redding kan komen Maar op-
nieuw wordt God niet met name ge-
noemd. Alle nadruk valt op wat (door
God?) aan de mensen aan mogelijk-
heden gegeven is Mordekai raakt hier
een gevoelige snaar bij Estel en met
de moed der wanhoop - ol is het juist
vol vertrotrwen? - gaat ze op weg:
"Kom ik om, dan kom ik om" (4:16).

Klaas Spronk

D6 twintigste zondag na Pinkstsron
De woorden van Haman (in Estel 3:8) geven het thema aan dat de dienst kan bepalen:
Gods Wet in relatie tot onzewetten. Wat dat betreft past de psalm van de zondag, Psalm
'119, het loflied op de Wet, heel goed. Nren zou ook verband kunnen leggen met de
Tenachlezing uit Deut.11, want daarin komen dezettde zaken telug als in Estel3-4 aan de
orde zijn: de vermaning om te kiezen voor de Wet van God en de zegen die dat met zich

meebrengt als men in het beloolde land woont. Maar drie van zulke lange hoofdstukken
uit het Oude Testament is toch iets teveel van het goede. En men late toch vooral niet na

om heel de tekst uit Estel te lezen!
Bij de keuze van een lezing uit het Nieuwe Testament kan men aansluiten bij de door
Haman aangegeven spanning en kiezen voor Maneus 22:15-22 over de waag wie men

gehoorzamen moet: God ol de keizer. Als het gaat over rust en onrust, kan men ook lezen

uit [,l!t.8,19-22 over de Zoon des mensen die geen Plaats heett om zijn hoofd neer te
leggen. Een passend lied hierbij is Gezang 484.

Pialm 22 is een goede weergave van de sombere gevoelens van Mordekai, waarbU we

ook kunnen betr;kken dat die Psalm een ommekeel bezingt uitmondend in een festiin

zoals dat ook in het boek Ester uiteindelijk plaatwindt. Heeltretlend is hier ook Psalm 79'

Naast het vorige week al genoemde lied uit Alles wordt niet'rv lV, lied 9, kan hier nog

gonezen wordin op Gezang 45. Dat is ontleend aan een toer'oeging op het boek Ester

in de oude Griekse vertaling. Daar wordt aangevuld wat vool het gevoelvan veel lezers

zozeer ontbleeh in het boe[ Ester: de vermelding van en het gebed tot God Menzouhet

als een nadere uitleg van Mordekai's woorden in 4:14 kunnen no€men De ruimte die hij

daar laat voor ingrijpen door God wordt hier ingevuld.
tn Gezang 293 vi;iLn we iets terug van het door Ester in 4:l6veuoorde gwoelen' Huub

Oosterhui"s schreel een lied bij Eiter 3 Het is te vinden in zijn Nieuw biibels liedboek'

b12.136, Ambo.

zondag 9 oktober 1994

De semeente viert lllllllll

Viering

lntochtpsalm: Psalm 78:1,2 en 5

KyriE
Wij bidden ons kyriegebed zingend met de
woorden van Gezang 286:1,4, 5

Profdi€ naar het Gloria
Jubelt de Heer. hele aarde
breek in geiubel uit,
zing een nieuw lied!
Want hil komt om de aarde te richten.
Hij zal de wereld richten
in gerechtigheid
en de volken in rechtmatigheid.
Groot is zijn barmhartigheid.
Looft de Heerl
(naar Psalm 98)

Mel do kinderen in d6 k6rk
Ester is koningin ge$/orden. Een koningin
met een geheim, want de koning weet niet
dat zij hoon bij het ioodse volk, dat heeft
Ester verborgen gehouden. Een geheim
bewaren, is dat gemakkelijk of moeilijk?
Praat hier even over met elkaar.

Met de kind€rsn in de €igen ruimt€
Als het verhaal niet in de kerkwordt verteld
(v6r de kinderen weggaan), begint u met
hetverhaalnaar Ester 3en 4 uitde lubrieken
voor de jongere of oudere kindelen. DaaI-
na praten we 6,/en na over het verhaal.
Ester gaat haar volk helpen. Maar dat is
geen gemakkelijke klus. Ze waagt daalbij
haar lerr'en. Toch staat ze niet helemaal
alleen. Mordekai en alle mensen van haar
volk steunen haar in gedachten.
Ook wij kunnen mensen die anderen p[o-
beren te helpenen daarbijsoms zell gevaar
lopen, steunen. Bijvoorbeeld mensen van
'Artsen zonder grenzen.'
We trekken onze handen om op stevig
gekleurd papier en schrijven een wens op
de hand voor mensen die anderen de hel-
pende hand reiken. Wiivergeten jullie nietl
U kunt ook werken aan 'stokpoppeties'
waarmee het verhaal kan worden uitge-
speeld Zie het tiidschlift met veMerkingen
'Zondags gaan we naar de kerk.'

Eerst€ lszing
Ester 3 en 4, m.b.v. verschillende goede
voorleesstemmen. Ol vertel het in velhaal-
vorm, zie de opzet in de rubrieken voor de
jongere en oudere kinderen ol gebruik het
boekF 'Estet' van K.A.D.Smelik, Kok

Zingsn: Psalm 119:1,14 en 50

Tweede l6zing: Matteus 22:15-22

Zingen: Gezang 45:1,2 en 6

Uitleg
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Sclroo,
Bezek van Jeto,
Exodus 18

De ve6chijning des tleren,,
Exodus 19-20
De verbondssluiting,
Exodus 24

E rc ( k i n d e 4 d i e nst/Zondagsschool
Estet bij de koning, Estet 5-6

Ued
De Woorden @ongen 19
&zang 261

rhema illlllll

M€t Hem zijn wij v6rbonden
We lezen en vertellen deze weken in school en kerk verhalen die wel heel nadrukkelijk
verhalen van lsraClzijn. We doen dat onder het mono: 'Gods volk ondenveg.'Toch willen
we niet dat het alstandelijke verhalen blijven, verhalen van toen en daar, verhalen die ons
nauwelijks raken in ons bestaan. Juist in de weekwaarin het thema luidt: 'met Hem zijnwij
verbonden', staan we stil bij de betekenis van wat lsrael ons heeft aangereikt en van hei
leit dat wij er sindsdien niet meer van los komen. Het zijn verhalen die ons bekend maken
met de Naam van een God dievolkomen anders is dan wat wij ons van nature biigoden
voorstellen. Het is een God die Zich niet te hoog enverheven acht om zich met het 6astaan
van kleine mensen in te laten, maar diewe tegeliikertiid nietzomaar kunnen verbinden met
onze eigen belangen. Betrokkenheid en afstand, deelname en heiligheid, aanwezigheid
en verborgenheid het is er telkens beide. 0e spanning die dat bijona oproept, klin[t niet
alleen in de verhalen door, we ondervinden het dageliiks Wanneer we tenminste aan de
verleiding ontkomen ons eigen beeld van God te maken, hetzij kleinburgerlijk alledaags,
ol onaantastbaar, hoog \€rhsr'en, zonder hart voor wat ons b€$/eegt. -
ln de kerk gaat het verhaal van Ester verder met de hoopvolle vermelding van de derde
dag, de dag van grote beslissingen inzake leven en dood. Als dochter van het godsvolk,
bekleed met koninklijke waardigheid richt zij een maahUd aan voor de koning van de
volken. Zal hij daarin Gods heilzame aanbod herkennen? Of zal aan de schandpaal die
Haman heeft opgericht het vonnis over i,{ordekai worden voltrokken? Het zal niet alleen
van Ester afhangen ol het lot wordt atgewend. God blijft verbonden metzijn volk, als eens
in Egypte met Jozef. ln de nacht als Ahasveros de slaap niet kan vatten worden de
kronieken geopend waarin staat dat Mordekai het leven van de koning heeft gered.
Haman die zichzell verhoogde wordt vernederd en zijn slachtoffer gaat hoog te paard.
Daarin laat lsra6ls God zich kennen, die de nederige verhoogt en machtigen in de
overleggingen van hun hart verstoon. En de wijzen van Haman en ziin vrouw spreken
ploletische woorden: "lndien Mordekai, voor wie gij begonnen zijt te vallen, uit het zaad
der Joden is, dan zult gij niets tegen hem vermogen, integendee| gijzultvoor hem geheel
ten valkomen" (6:'13).

ll l]ll n"a,rraa bii Ester s en 6

Wie leest dat Ester op de derde dag schoot-
voetend haar heldinrcnrol gaat sFlen, die
spitst meteen zijn oren: 'drie' vefteft in de
biibel altijd van leven en dood...
Drie dagen vasten de Joden en pas dan
gaat EsteL Ns een moryenster kondigl ze
het eercte licht aan. Maar ze gaat bpaald
niet r@keloos te we*: de film vettraagt
zich. Eerst zal er gegeten worden, zoals
steeds in dit verhaal. Estet leeft haar maal-
tijd tot in detail voobeteid . Het is onderdel
van haat tactiek. Voor de maaltijd is er nog
een close-up van de opgeblazen Haman,
die nog verder zwelt nu de koningin zell
']em heeft uitgenodigd voor en maaltijd.
En Motdekai, diespld in de ballon Haman,
Mordekai m@t hangen.
Weer heeft de koning een slaryloze nacht.
Spook de lieleliike gestalte van Wasti nog
doot zijn hoofd? Of is hii onrustig geworden
door het vrcemde gedng van Ester? He
dan ook, de koning kijtl terug, ziin hofkto-
nieken uitgespreid op de koninklijke la-
kens. "Zeg, leren, heeft dE Motdeki nou
al oen lintje Whad? "Nee, mahsteit.."
Wat er dan gebeurt is van een herlijke
ironie. Voordat de ballon van Haman gaat
knallen, *telt hij nog en keet flink op.
Haman bedenkt een prachtig eerbtoon
voot de man aan wie de koning eer wil
bewiEen: /l€m dus. Hij, de su@marcist,
kan aan niemand anderc denken. Eindelijk
lijQzijndagdroom uitte komen: hij, Haman,
de koning te rijk!
Even later zien we Mordekai doot de stad
rijden, hoog te paard en in koningsmantel.
En Haman is zijn heaul.
"Gods Wootd wil deze wereld omgekeerd,
dat lachen zullen zij die wenen...", dichfte
H u ub Ooslerhu i s. H aman gaat kopje-ondet
in zijn eigen tt@bF-le viswater.

Cil Wigmans

roelichtins llllllll

Estor bil da koning, Est€r S
Het verhaal bereikt in deze hooldstukken een climax en neemt dan een onveMachte
wending. oaarbij haalt de verteller de vaart uit het verhaal en voert zo de spanning nog
meer op
Ester weet tot haar opluchting zonder problemen tot bii de koning te komen; zijn
genegenheid voor haar (zie 2:17) blijk niet door de tijd ol door de omgang met andere
vlouwen teziin verminderd. Het verschilmet de situatie rond koninginWastiis opmerkelijk:
deze eerste koninginwilde niet voor de koning verschiinen ondankszijn verzoek daartoe.
Ester wil het wel. maar aarzeh, omdat zij niei is uitgenodigd. Het is belangriik om te zien
hoe nu langzamerhand het intiatief door Ester wordt overgenomen. Daarbii kiest zij niet
voor zichzelf, hoer/eldeverleidingen ("dehelttvan het koninkriik") grootzijn. Ziiheelt vanal
nu het belang van haa, volk voor ogen.
Toch liik het alsol zijopnieuw aazelt. Tot twee keer toe beperkt zijzichtot een uitnodiging
aan de koning en aan Haman voor een leestmaal. Ze wacht op een geschikt moment om
haar vezoek te doen. Pas als de koning voor de derde keer ziin royale aanbod do€t (7:2,
een herhaling van 5:3 en 6) komt ze ermee voor de dag. Maar dan is er intussen wel het
66n en ander gebeurd.
De emoties laaien bij Haman hoog op. Enerziids is hij gevleid door de uitnodigingen van
koningin Ester, anderzijds wordt hii steeds bozer op Mordekai die maar niet voor hem wil
buigen. ln leite is hij dus een speelbalvan deze twee. Maar hij heeft dat niet door en blalt
in hoogmoeds^,aanzin overzijn eigen machtenriikdom en hiiwoldtdaalin bevestigd dool
ziin vrotry en zijn vrienden. En zo gaat hii ook door met zUn voorbereidingen vool de
alrekening met N,lordekai, zonder te beseften dat hij aan het lUntje van Ester zit
Dan komt de ommekeer. De koning kan niet slapen. Dat is een bekend motiel. We komen
het ook tegen in deverhalenvan Jozef en Daniel. Doolgaans is het een teken van ingrijPen
"van de andere zi)de" (4:14), dat wil zeggen: van God. Maar Ht blijft ziin werk in het
verborgene doen. Hij opnbaart zich ook niet, zoals in de verhalen van Jozel en Oani6l,
in een droom. Het gaat allemaal via mensenwerk, in dit geval via de hofanalen die
Ahaweros laat voorlezen, blijkbaar om de tiid te veldlijven. Zo wordt hii herinnerd aan de
indertiid door Mordekaibe\^,ezen diensten (2:19-23) en ontdekt hiidatdieten onrechte niet

beloond ziin.

1B

Folly Hemrica

NZV - Kind en Zondag



Het vervolg is ronduit komisch: Haman wordt in zijn grootheids raan te kijk gezet. Men ziet
als het ware zijn gezicht voor zich als hii de eer die hij zichzelf toebedacht had aan zijn
aartsvijand lvlordekai moet bewiizen. De maniel waarop Mordekai hier woldt behandeld
doet (opnier,w) denken aan de geschiedenis van Joze,: aan de eer die hem ten deelviel
in Egypte (zie Genesis 41 :42-43).
Hettij is nu gekeerd. Nade dreiging door Haman metvolledige uitloeiing is de behandeling
van Mordekai symbolisch voor al het goede wat de Joden nu te wachten staat. En het is
ook veelbetekenend dat irlordekai de plaats inneemt die Haman voor zichzelf had
bedacht. De rollen zullen ookop andere manierenworden omgekeerd HamansvroLMen
vrienden, die hem kort hiervoor nog steunden in zijn waan, beseflen dat ookenvoorspellen
nu zijn val (6:'13). Het doet denken aan de reaklie van de Kanaanieten bl de nadering van
de lsraalieten ten tijdevan de intocht (Jozua 5:1): men voelt aan dat het onbegonnen werk
is omzich daartegen teverzetten. Opdat moment komen de dienaren van de koning hem
halen voor het tweede feestmaal waarvoor koningin Ester hem heeft uitgenodigd. De
hoorder beseft,s dat tussen de uitnodiging en het leestzell in, het pleit in feite alis beslecht.
ls dat toeval ol het lot? Het wordt steeds duidelijkel dat God op verborgen wijze, zoals
indertiid bii Jozef, de dingen ten goede keert

Klaas Spronk
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Ds 66nentwintigstB zondag na Pinksteten
De door de lezingvan Ester 5en 6 aangereikle thematiek is die van een orryerwachte, maar
niet te stuiten ommekeer. De dingen worden ten goede gekeerd, God werkt opverborgen
wijze door in het werk van mensen als Ester en Mordekai.
Als lezing uit het NieuweTestament zou men hier kunnen kiezen voor de geliikenisvan de
rijke dwais (Lucas '12:16-21). Ten onrechtedacht hii, zoals Haman, ziin zaakjes voor elkaar

te hebben. En ook daar vindt de beslissende ommekeer's nachts plaats.

Het is duidelijk waarom de nacht zo'n goed moment is voor God om zich te openbaren
Het is de tijd dat het niet zo druk is en mensen niet zo bezet zijn dmr alle drukte die ze
maken. Het is tevens de tiid dat een mens vatbaal is voor gevoelens van onmacht en

afhankelijkheid. Vaak openbaad God zich ook in dlomen, als een mens ontvankeliik is.

Heel lraai wordt dat bezongen in Gezang 487
Het verhaal van Ester 5-6 vertelt ons oolidat God "zijn ongekende gang" gaat Gezang
447, waaaan deze uitdrukking is ontleend, past heel goed bij het verhaal van deze

zondag, met name vs.3:

Geliefden Gods, schept nietMe moed,
de wolken die giiYreest,
zijn zwaar van tegen, overvloed
van zegen die geneest.

Dit geef t precies de onveMachte ommekeer in de geschiedenis van de konf rontatie tussen

Hairan 6n de Joden aan. Gezang 447 bezingt ook dat God op ziin manier zijn plannen

uiwoert (vs.1). Ook in andere liedeien komenwLdattegen, zoals in Gezang 304: "De Heer

regeertl"
ln-het boek Ester moeten we tus$n de regels doot lezen hoe God via mensen werkt ln

i""f, gO .n C"."ng 344 gaat het meer eipliciet ovel de relatie tussen mensenwerk en

Gods handelen.
O"""t i["i"arn"".ijn Psalm 25 (met namevs.T over de "velborgen omgang" met God

*.-u".irior"-, n"ti;6baetiit oestet"l en esalm 2. Die taatste Psalm (God die lacht over al

Ji" 
""tJ"" 

r""ntnEbbersjonderstreept het feit dat Haman hier zo lachwekkend onderuit

gaat.

Klaas Spronk
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De gemeente viert rllllllll

lntochtpsalm: Psalm 25:1 en 2

D16mp6lg€b€d
Heer, gedenk al wie de vrijheid mist
geknecht door overheersers
gevangen door machthebbers
beheerst door anderen.
U die uw volk leidde uit
de duisternis van farao: erbarm U!

Heer, gedenk al wie in vrees moet leven
vanwege het g€|\ reld der mensen
vanwege de nacht van het ge\,veten
vanwege de macht van de schuld
U die uw volk bs aarde in de
ballingschap van Baryon: erbarm U!

Heer, gedenk als wie de dood aandoet
en ondergaat
uw mensheid die zichzelf veMondt
beheerst door de waan van het eigen gelijk
bezitters-bezetters-bezetenen
U, die met uw volk het liiden de eeuwen
deelt: erbarm U!
u it : G. F. H. Kelli ng, V ak er nog wal le viere n?,
Nafiatio

Vervolg lntochGpsalm: Psalm 25:7, 10

Kyri6 en Gloria

M6r de kind€ren in d6 k6rk
Straks horen julliB voor de derde keel een
stuk van het Ester verhaal. Maar vandaag
gaan jullie niet alleen luisteren, maar ook
zelf meedoen.Want met luisterenen praten
alleen, kom je er niet...

Mst ds kindersn in gigen ruimts
Wanneer het verhaal niet in de kerk is ver-
teld (v66r datde kinderen weggaan), begint
u met de vertelling naar Estel 5 en 6 uit de
rubriekenvoor dejongere ol oudere kinde-
ren. Als het verhaal uit is, gaan we het
uitspelen. Dit kan met de stokpoppeties. zie
het blad 'Zondagsgaan we naar de kelk' ol
met verkleedkleren.

Eerste lezing Ester 5 en 6, m.b.v. verschil-
lende ooede voolleesstemmen. Ol ve(el
het invSrhaalvorm, ziede opzet in de lubrie'
ken voor de jongele en oudete kinderen.
Ol gebruik het boekie 'Estef van K A D

Smelik. Kok.

Zingen: Psalm 2:2 en 4

Twsede lezing: Lucas '12:16-21

Zing6n: Gezang 447:1-6

Uitleg

D6 kinderen komen tsrug
De kinderen komen velkteed ol met de
stokooppeties telug. Voor het volgende
lied 6liiven zevoorin de kelk staan. DaaIna
gaan ze weer in de kerk zitten.

Veruolg op pagina 20
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School
Heistvakantie

E rc (ki nd e t) d i e n st//Zondagsschool
Hamans aanslag doot Eslet aan de
koning meegedeeld, Estet 7-8

Lied
De Woorden Gezongen 20
Gezang 34

llTlllllMrd,*" b, Ester T en I
Nu de val van Haman zich heeft ingezet,
doen de weften van de zwaattekracht zich
gelden. ln vercrgld tempo gaat de frlm

verdel Haman gaat mel lange tanden naar
het diner waar hij zo naar had uit9keken.
Het zal zijn galgemaal worden.
Henk Abma merk in ziin comrnentaat op
Ester geestrg op, dat lEt desseft onFtwii-
leld hang-op is geweest. Eenmaal aan lafel
kan het poke6pel b€ginnen.
Ns de wijn de tongen heeft losgemaak
t,€,rhaaft de koning zijn waag: " EsleL watwi|

F? Zeg ,lE,l me, alwas tP-t de helft van miin
koninkiik..."
Estels antwootd is uitgekookl. "lk en mrjn
volk, wii gaan enan en Haman is daat de
schuld van...".
Nbt alleen spreek er uil haar warden
volstreke solidatiteit met haar volk, maar
ook l:€t besel dat de koning haat in de
eersle plaats zalwillen bhouden, ziin per'
soonlijke speeqe.
De koning loopt w@dend van talel: even
lr'sse /uchtl En dat stelt Haman in de gele-

Wnlaid nog een keer voor ondefuruiqr te
spelen. Hij ziet de bui en zichzelf al hangen.
Haman, de geweldenaaL voor wie ieder
een siddeft, werpt zich nu als een angstha-
as aan Esters voeten.
&weld en doodsangst ziin aftiid elkars
keaijde. De koning komt precies op tijd
om Hamen te bet,apcF-n.
"Wat! Nu ook nog ongewenste intimileiten
nl€ll de koningin?" Haman wotdl aan ziin
ergen paal gEspietst, de ballon looPt met
een knal leeg. Ester heeft het kwaad bii de
naam genoemd: Haman hangt.
Maar daarmee is het kwaad nog niet Wwe-
ken. Het anti-semitisme heeft wottel ge'
schoten in onveranderliike structuen. En
zoals hel in dit verhaal niet ging om de
Edding van Estet alleen, zo gaat het nu ook
niet om de ondergang van Haman alleen.
Niet alleen Haman moet bestreden wor'

l?P.t leven staan.

rhema lllllll

Hij b€vrijdt van vroemde machton
ln de algelopen weken hebben we onder het motto, 'Gods volk onderweg', velhalen
verteld over exodus en ballingschap, de twee grote motieven waarom de hele schlilt
draait. Bevrijding uit slavernij en overleven in de verdrukking monden uiteindelijk beide uit
in een zoektocht naar het land dat God heeft toegezegd. ln de ballingschap klinkt de
oproep tot omkeer en groeit de hoop van terugkeer naar Sion, naal het vrederiik. Want
onder de heerschappiivan vreemde machten is er uiteindeliik alleen toekomst als ie de
stad van vrede voor ogen houdt en blijft geloven dat God een God is die bevriidt.
Oe laatste weken van de herlst, tot aan Advent, is in het motto splake van woestijn, want
de weg naar het vrederijk (straks in deAdventstijd) loopt hoe dan ook door de woestijn,
het gebied waar je leeft van dewoorden, van de belolte, van het niet zien en toch geloven.
ln de kerk vervolgen we het verhaal van Estel, het velhaal van de dochter van Sion die
onder vreemde heerschappij koninklijke waardigheid velkriigt, maar desondanks samen
met haar volkvoortdurend onder doodsdleiging leett. Want deAmalekiet Haman is groot
ge orden in het wereldriik en hij zaait ondel het volk lsrael als vanouds, als in de tijd van
de wo€stijntocht, dood en verderf
We horen hoe Ester vool koning en vazal de maaltijd aanricht ten einde daalbij de vijand
te ontmaskeren. ln de woorden die zij tot de koning spreekt heeft ze het ovel de
dmdsdreiging voor haal zell, vool haar volk, maar ook voor de koning. Ook hii en zjn
onderdanen moeten van deze vreemde heerschappij bevrijd wolden. Deze ramp zal
onder de verliezen des konings zijn weelga niet hebben. Het moet Ahasveros duidelijk
worden dat de bedreiging van zijn Joodse ondeldanen ook vool hemzelf en zijn volk
rampzalig is. Want onder hen is het godsvolk een zegen. ln hun bestaan \,,/orden de volken
immers bekend gemaakt metde God die bevriidt En alsdan Haman 'wordtvelhoogd' op
de paaldie hiivoor zijn slachtofler heelt opgericht, dan nog is de dreiging niet voorbii. Want

met de leider is nog niet de geest van vreemdelingenhaat verdwenen. Het is een wet van

Meden en Perzen waarin devervolging van deJoden isvastgelegd. En het enige rechtwat
daar nog tegenover gesteld kanworden, is het lecht op zeltverdediging. Die vriiheid wordt
bil koninklij[ besluit vastgelegd en l/tordekaiwoldt in Hamans plaats met waardigheid
bekleed.
Zo ziin deverhoudingen omgekeeld en devloek algsrr'end. Er is "vreugde en blijdschap,
maaltijd en feestdag en velen uit de volken des lands werden Joden, want de schrik voor
de Joien was op hen gevallen" (8:17). Maal echte bevriiding is er paswanneer erwelkelijk
omkeel is, terugkeer uit denvreemde, intocht in het land waal de kinderen van lsraelthuis
ziin. Die be\r'rijding staat nog uit. Het vredeliik is nog een droom, een vergezicht.

Hamans aanslag door Ester aan ds koning ms€gedeeld, Ester 7€
De rollenworden omgedraaid. De wending ten gunstevan de Joden heeft in feite alplaals
gevonden Nu wordt alles nog verder uitgewelkt en wordt zeel uitgebreid aandacht
besteed aan de airekening met Haman en de verheerlijking van Nrordekai.
Ester pakl de zaken taktvol aan. Zjweet het iuiste moment af te wachten. HaaI geduld is

al beloond, omdat door de huldiging van Mordekai de iijd nu des te meer riip is om diens
vijand Haman aan te pakken. Als Ester na drie keer dan eindeliik antwoord geeft aan de
k6ning, toont ziitegeliikertiid haar tlouw aan haar volk. Zij verbindt haar eigen lot aan dat

van a! Joden. Dai is tevens ook de kracht van haar argument. Nu de koning zo duideliik,
tot drie maaltoe, zijn genegenheid voor haar heett uitgesproken, zou hij zichzell geweld

aan doen als hij vaat zou houden aan de door hem uitgevaardigde wet tegen de Joden'
Maar dat beiekent dan wel dat die "wet van Meden en Perzen" dus helemaal niet zo

onveranderliik is. Men spreekt in 8:8 dan wel over "een geschrift dat in de naam van de
koninggeschrsr'en isen met de zegelringvan de koning verzegeld is en dat niet henoepen

kan wiiden", maal dat gold net io goed voor de wet in het geschrift dat eerdel door

Haman was verzonden (5:12). En de tweede wet spreekt de eerste regekecht tegen' Zo

wordt hier dus dat beroemde idee over de Pelzische wetten op de hak genomen.

OokAhasveros komt er niet onverdeeld gunstig van al. Meer dan eens laat hiizich leiden

door ziinwoede. Bovendien bliikt men hem makkelijkte kunnen beihvloeden. Zowoldt hij

maar heen en weer geslingeld. Veldertoont hiiweinig mededogen. Estel merkt op datze
niet verwacht dat d; koning getrotlen zou zijn door het idee dat een heel volk tot slaven

enslavinnen zou worden gemaakt. Alleen het leit dat hiide lieveling ondel zijn vrouwen zou

hr,/ijtraken zou hem beroeien. Van zijn boze besluit waardoor hijkoningin Wastinooit meel

zou zien had hil immers later ook spiit gekregen (2:1)?
De koning neemt nu enige bedenktqd Hii gaat de paleistuin in Dat is een spannend
moment:-zouden politielie wewvegingen nu nog de overhand kunnen kijgen over ziin

emoties? Zou hii dan misschien toch nog kiezen voor ziin eigen topambtenaar en tegen

Joodse vreemdelingen?

Cil Wigmans
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l\,locht die kans er nog geweest ziin, dan verspeelt Haman die door zich haast letterlijk op
Ester te werpen. Dat gebaar van de smekeling wordt doq de weer binnen gekomen
koning als aanranding gelhterpreteerd. Alleszit Haman nu tegen. Deverleller heeft hier ook
gedacht aan wat er gebeurde tussen Jozel en de wouw van Potilar (Gen.39): ook zo'n
vreemde scdne met nare gevolgen voor de bekokken man. En Haman eindigt dan op de
eenzame hoogte die hij voor Mordekai had bedacht
l\,tordekai neemt vervolgens de plaats van Haman in. Hi, krlgt zijn hoge positie, opnieuw
gesymboliseerd met de gave van de koninkliike zegeking (8:2, vgl. 3:'10), vergelijkbaar met
wat Jozel overkwam in Egypte.
Ester spant zich vervolgens in om de Joden de kans te geven zich te kunnen verdedigen
tegen hun vijanden, tenslotte is de eerste wet van Haman nog steeds van kacht. Ook op
die manier worden de rollen dan omgedraaid.
Let wel, het gaat in de tweede wet om het recht op zellverdediging (8:'1 1), waarbij evenmin
als Haman dat van plan was (vgl.3:13) vrouwen en kinderen zullen worden ontzien Dat
klinkt erg hard. Het liikt op de berichten over de eveneens niets en niemand ontziende
verovering van het land Kanaan onder leiding van Jozua Zo heeft ook de reactie van de
volken in het Perzische rijk veelweg van die van de Kanaanieten bij de nadering van de
lsradlieten: de schrik is op hen gevallen (8:'17, vgl.Jozua 5;1).
Lren zal dit alles in de eerste plaats moeten zien in het kader van de structuur van het
verhaal: het onderstreept dat de rollen ziin omgedraaid. Bovendien mag men waak (8:13)
niet verwarren met bloeddorst. Het betekent in de eerste plaats dat dingen worden
rechtgezet en dat het recht wordt gehandhaald (in het Hebreeuws zijn de woorden
'wreken' en 'rechtzetten' zells aan elkaar veMan0. Dat is reden tot grote vreugde (8:14 en
niet dat die handhaving van dat rebht soms gepaard moet gaan met gs,veld.

Klaas Spronk
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Twe€antwimigsls zondag na Pinkstersn
Bijde vormgevingvan de kerkdienst is het goed om aan te sluiten biihet motto voor deze
weken v66r Advent: 'Door de woestijn'. Bij de verwerking van de lezing van Ester 7-8 kan
men dan de nadruk leggen op het feit dat de weg naar recht en gerechtigheid lang is en
moeizaam. Daarnaast staat dan het geloot en de veMachting dat God de rollen om zal
keren. Om die reden zou men kunnen kiezen voor Matteils 18:1€ als lezing uit het Nieuwe
Testament. Dat gaat over de vraag wie het grootst is in het Koninkriik del hemelen. Juist
wie zichzelf een ereplaats toedichten, zoals Haman, moeten op hun tellen passen. De
kleine zal groot zijn. Het bekende lied daarbij, Gezang 482, past ook heel goed bii het
verhaalvan Ester en Mordekai.
De in het rooster genoemde Psalm van de zondag, Psalm 1'19, laat zich goed verbinden
met de lezing van Ester 7-8. Want in vers 50 van de beriiming staat het gebed: "wend van
mij druk en onrecht, keer mijn lot." Het velhaalvan deze zondag laat zich lezen als een
verhoring van zo'n bede.
Hetzetlde thema van de bevrijding uitverdrukkingvinden we in Psalm 90:7 en Psalm 103:2.
Ook Gezang 415 past in dit kader; met name vs.3. Tenslotte kan hiel nog het eerder
genoemde kinderlied uit Alles wordt nieuw lV, lied I wolden genoemd, omdat het ingaat
op wat in Ester 7 is beschreven.
ln de gebeden verdient het lot aandacht van mensen, die vastzitten in onderdrukkende en
benaLrwende rolpatronen en d ie weinig zicht hebben op een dooblaak zoals in het verhaal
van Ester en Mordekai.

Klaas Spronk

zondag 23 oktober 1994
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Drsmp€lgobed
Op de lange weg, o God,
naar het land van uw belofte
gaan wii door donkere dalen
en sterven wij duizend doden.
Hoe zouden wij in staat zijn
ons zell staande te houden.
hoe zouden wij bii machte zijn
elkaar te behoeden?
Wees Gij, o God, voor ons
een bodem onder onze voeten,
een dak boven ons hoofd,
een steun in onzerug. een gidsvoorons uit,
zodat wij niet veMiiderd raken
van U en van elkaar
en volhardend voortgaan
het daglicht tegemoet.
uit: W.R. van der Ze, ln lpt huis van de
Levende, Boekencentrum

lntochtpsalm: Psalm 90:1,7 en I

Kyne
Ome ogen zijn gevestigd op U, o God,
want Gij ziit onze bevrijder.
Onze ogen ziin gevestigd op U, houd uw
ogen gericht op L/wwereld, LIw mensen, en
zie aan de diepe ellende
waar men U op aankiikt.
Onze ogen zijn gwestigd op U,
zie neer met uw ondermende blik op alle
mensen die niet om aan te zien zijn, op alle
mensen naar wie niemand omziet.
Onze ogen zijn gevestigd op U,
blijf ons aankijken als we verdiept zijn rn

onszell, houd ons in het oog
als we onze eigen wegen gaan.
Onze ogen zijn gevestigd op U,
vestig llw ogen op ons.
uit: W.R. van der Zee, ln lF-t huis van de
Levende, Bekencentrum

Met d6 kindsren in de k6rk
Neem een 'omkeer-masker' mee ('Jantje
huilt, Jantje lacht'). Houdt eerst de ene kant
voor en daarna de andere kant. Vandaag
worden in hetverhaalover Ester en Morde-
kai de rollen omgedraaid...
ln het blad met verwerkingen 'Zondags
gaan we naar de kerk'vindt u zo'n masker.
Zie ook de rubriek Jongere kinderen'.
Wanneer de kinderen de algelopen weken
stokpoppetjes hebben gemaakt van de
hoofpersonen kunnen die nuvoorin de kerk
bekeken worden We ontbreekt eI nog?
Ahasveros. Die maken we vandaag. Vol-
gende week kunnen we het velhaal dan in
zijn geheel uitspelen (zie ook de rubriek
'Oudere kinderen').

Mst d6 kinderen in ds oigsn ruimto
Wanneer het verhaal niet in de kerk is ver-
teld, begint u met het verhaal naar Ester 7
en8. Gebruikhiervoorderubriekenvoorde
iongere ot oudere kinderen. Daarna kun-
nen de kinderen omkeer-maskels maken,
zie de suggesties in de rubriek voor de
iongere kinderen ol het verhaal uitspelen,
zie de suggesties in de rubliek vool de
oudere kinderen.

Kind en Zondag - NZy'
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