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VOORWOORD

DIE REUSE FEESMAAL

By die nagaan van verskillende bronne oor
ESTER, het ek ruim gebruik gemaak van die
Bybel se Nuwe Lewende Vertaling, omdat die
opstellers hiervan die verhaal op ‘n
sprankelende wyse weergegee het.

Ek is die Persiese koning wat gedurende die
jare 485 en 465 vC in Susan regeer het.
Hierdie stad was eers Elam, van die Elamiete,
maar ons het hom van hulle verower en toe ek
sien watter oulike plek dit was, het ek my
regering van die Persiese ryk hier gevestig.
Ek het die mooi Hebreeuse naam van
Ahasveros aangeneem, want van my Griekse
naam, Xerxes, het ek nie veel gehou nie.

Dr J P Botha
1 Februarie 2012

Om koning te wees van so ‘n magtige ryk was
‘n groot prestasie en ‘n groot eer. Ek wou
graag my posisie bestendig en dit vier en het
toe in my derde regeringsjaar die grootste
feesgeleentheid gehou wat daar nog ooit in
Persië plaasgevind het. Dit was ‘n onthaal vir
al my hoë amptenare en die ander
vooraanstaande persone in my diens. Al die
leëroffisiere van Persië en Medië, die
vernaamste mense en die goewerneurs van die
127 provinsies was daar. Dit het 180 dae lank
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aangehou. Ek het met al die prag en praal en
rykdom van my koninkryk gespog.
Na afloop van hierdie reuse funksie het ek al
die inwoners van die stad Susan ‘n week lank in
die tuin van my paleis onthaal. Ek het die tuin
laat versier met wit en bloedrooi gordyne wat
met pers linnetoue vas was aan silwerringe aan
die marmerpilare. Op die plaveisel het ek goue
en silwerbanke laat plaas en die plaveisel self
was uitgelê met vier soorte edelstene.
Die wyn is in goue bekers bedien, waarop
verskillende ontwerpe voorgekom het. Ek het
‘n oorvloed wyn uit my kelders laat haal en
gevra dat niemand gedwing moes word om te
drink nie, maar ek het die paleispersoneel
beveel om elkeen se wense te eerbiedig.
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KONINGIN VASTI VERWERP
Ek sê vir jou, dit het ‘n ding afgegee! Ek self
het hopeloos te veel gedrink en toe ek na ‘n
week nou goed dronk was, wou ek net met alle
geweld hê dat my pragtige koningin Vasti in
die openbaar voor my gaste moes verskyn. Sy
was besig om die vroue van die paleis te
onthaal.
Ek het my sewe paleisbeamptes nadergeroep
en beveel dat hulle koningin Vasti moet gaan
haal met haar kroon op die kop. Ek wou hê al
die mense en die hoë amptenare moes sien hoe
mooi sy is, want sy was beeldskoon.
Toe koningin Vasti by die amptenare hoor wat
ek wil hê, het sy geweier om te kom. Ek het
agterna in die stilte haar bewonder dat sy as
vrou haar nie so wou laat verneder nie, maar
op daardie oomblik was ek smoorkwaad. Ek
het gekook van woede.
Ek het met my
raadgewers gepraat.
6

Toe sê Memukan, een van hulle vir my: “Dit is
nie net teen die koning alleen wat koningin
Vasti oortree het nie, maar ook teen al die
hoë amptenare en teen al die volke in al die
provinsies van die koning. As die vroue van al
die hoë amptenare vandag nog hoor wat
koningin Vasti gedoen het, sal hulle rede hê
om hulle mans ook met minagting te behandel.
As dit reg is vir die koning, vaardig dan
vandag nog ‘n skriftelike bevel uit van die
Meders en die Perse dat koningin Vasti nooit
weer voor koning Ahasveros mag kom nie. Die
koning sal vir hom ‘n ander koningin kry wat
meer werd is as sy. Sodra die koning se bevel
uitgevaardig is oor sy uitgestrekte koninkryk
en bekend word, sal elke vrou haar man met
eerbied behandel.”
Ek het toe so gemaak en na elke provinsie
briewe gestuur en bevel gegee dat elke man
baas moes wees in sy eie huis.
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DIE SOEKTOG NA MOOI MEISIES
Toe my onredelike woede uiteindelik tot
bedaring kom, het ek die liewe koningin Vasti
oneindig begin mis. My persoonlike amptenare
het dit opgemerk en sê toe vir my: “Laat ons
na mooi meisies vir die koning soek.”
Hulle vra toe ek moet agente aanstel om in al
die provinsies van my koninkryk mooi meisies
te werf vir my harem hier in Susan. Hegai,
die hoofharemopsigter moet dan toesien dat
hulle skoonheidsbehandeling ontvang.
Die
meisie wat vir my die mooiste is, moet dan in
Vasti se plek koningin gemaak word. Dit was
nou sommer ‘n baie goeie idee na my smaak en
ek het hulle aan die gang gesit om mooi
meisies te soek.
Naby aan die poort wat ingang tot die
paleisgeboue verleen het, het daar ‘n man
gewoon met die naam Mordegai. Hy was een
van die talle Jode wat nie gebruik gemaak het
van koning Kores se amnestie om na hulle
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ballingskap weer na hulle hinterland in
Palestina terug te keer nie, maar verkies het
om in die vreemde Persiese wêreld aan te bly.
Hy het die gewoonte gehad om in die
paleispoort rond te sit en was dus altyd op
hoogte van dinge wat in en naby die paleis
gebeur.
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MORDEGAI OPENBAAR ‘N SAMESWERING

ESTER WORD KONINGIN

In die tyd toe daar na mooi meisies vir die
koning gesoek is, is Mordegai as amptenaar
van die koning aangestel. Hy het toe in die
voorhof van my paleis gaan bly. Toe hy op ‘n
keer daar aan diens was, hoor hy hoe twee
haremamptenare,
Bigtana
en
Teres,
saamsweer om vir my, koning Ahasveros, te
vermoor. Mordegai het gesorg dat ek daarvan
te hore kom. Toe dit ondersoek word, blyk
dit dat dit die waarheid is. Die twee mans is
toe opgehang en die gebeurtenis is in die
geskiedenisboek van my regering opgeteken.

Met my soektog na mooi meisies het Ester
saam met baie ander mooi meisies hier in
Susan
beland,
onder
sorg
van
die
haremopsigter, Hegai. Hy was baie in sy skik
met Ester.
Hy het gesorg dat sy
skoonheidsbehandeling kry en die regte dieet
volg.
Hy het sewe van die beste
kamerpersoneel tot haar beskikking gestel en
hulle na die beste deel van my harem verskuif.

Mordegai, wat as ‘t ware my lewe gered het,
was uit die Jodestam van Benjamin. Hy het ‘n
dogter van sy oom groot gemaak wat ‘n
weeskind was. Haar Hebreeuse naam was
Hadassa, wat beteken “Mirteboom”. Maar sy
was ook bekend as Ester, wat beteken
“Jonkvrou”
of
“Ster”, want sy was
buitengewoon mooi.
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Ester het vir niemand gesê van watter volk sy
kom of wie haar familie is nie, want Mordegai
het haar dit verbied. Hy het elke dag in die
voorhof van die harem gaan rondstaan om
agter te kom hoe dit met Ester gaan en wat
met haar gebeur.
Voordat ‘n meisie toegelaat word om na die
koning te kom, moes sy volgens voorskrif eers
twaalf maande lank skoonheidsbehandeling
kry. Sy is ses maande lank met mirreolie en
ses maande lank met lekkerruikkruie en ander
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skoonheidsmiddels behandel. Daarna kon sy
voor my verskyn. Elke meisie kon, wanneer dit
haar beurt was om voor my in die paleis te
verskyn, uit die harem kies wat sy wou
aantrek. Elke meisie is in die aand na my
paleis gebring en die volgende oggend
teruggeneem na ‘n ander deel van die
vroueharem. Dit was onder die sorg van
Saäsgas, die haremopsigter onder die
byvroue.
Sy kon nooit weer na my toe
terugkom nie, behalwe as ek baie van haar
gehou het en spesifiek vir haar gevra het.
Toe kom Ester se beurt. Sy het vir niks meer
gevra as wat Hegai, die hoof van die harem,
vir haar aanbeveel het nie. Almal wat haar
gesien het, was opgewonde oor haar. Sy is na
my paleis geneem in die tiende maand, die
maand Tebet.
Dit was in my sewende
regeringsjaar. Dit is min gesê dat ek baie
meer van haar gehou het as van enigeen van
die ander meisies. Ek was meteens dol oor
haar. Sy was vir my die pragtigste verskynsel
uit ‘n sprokieswêreld toe ek die kroon op haar
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kop sit en haar as koningin kroon in Vasti se
plek.
Ek het ter ere van Ester ‘n groot onthaal
gereël vir al my hoë amptenare en almal wat in
my diens was. Ek het hiervan ‘n vakansiedag in
al die provinsies gemaak en geskenke vir almal
uitgedeel.
‘n Ruk na hierdie wonderlike huwelik van my
met die pragtige koningin Ester, het dit
steeds vir my gevoel of ek aan almal om my
heen, selfs aan die groot Persiese koninkryk,
groot dank verskuldig was. Gedurende hierdie
roes van welwillendheid kom een van my senior
amptenare, Haman die Agagiet, na my toe en
vra vir my bevordering in ons staatsdiens. Hy
was ‘n pliggetroue amptenaar en ek dink toe
om baie goed te doen en stel hom aan in ‘n
posisie wat hoër was as van enige van my
ander amptenare. Ek het bepaal dat al die
amptenare wat in die poort van my paleis
diens doen, voor Haman moes buig om aan hom
eer te bewys.
14

HAMAN HAAT MORDEGAI EN DIE JODE
Mordegai het egter geweier om dit te doen.
Toe my ander dienaars wat in die poort van
die paleis gewerk het, vir Mordegai vra,
“Waarom oortree jy die opdrag van die
koning?” het hy net vir hulle gesê: “Omdat ek
‘n Jood is.”
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Haman was briesend. Toe hy boonop ook hoor
dat Mordegai ‘n Jood was, het Haman se
woede sommer teen al die Jode in my
koninkryk ontbrand. Hy het toe na ‘n manier
begin soek om nie net vir Mordegai nie, maar
sommer al die Jode in Susan en die hele
Persiese ryk om die lewe te bring. Hy wou ‘n
presiese maand en datum vasstel wanneer
hulle uitgeroei moes word en laat toe die lot
werp – die Pur - en dit val toe op die
dertiende dag van die twaalfde maand Adar .
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EK STEM TOE OM DIE JODE UIT TE ROEI
Haman kom toe na my met ‘n heel aanneemlike
storie. Hy vertel vir my dat daar ‘n sekere
volk is wat in al die provinsies van my
koninkryk versprei is, wat hulle apart van al
die ander volke hou. Hulle volg ander wette
as dié van ander nasies. Hulle gehoorsaam nie
die wette van die koning nie. Dit is nie in die
koning se belang dat hulle so lewe nie. “As dit
vir die koning goed is, maak dan ‘n wet om
hulle uit te roei. Ek sal 242 ton silwer betaal
om in die skatkis te stort.”
Hy het my volkome oorreed. Ek het nie veel
van die Jode se leefwyse geweet nie en het
sommer goedskiks aanvaar dat Haman se
voorstelle aangaande hulle tot groot voordeel
van my Persiese onderdane sou wees. Ek het
my seëlring van my vinger afgehaal en aan hom
gegee. “Jy kan maar die geld vir jouself hou,
maar maak met hierdie volk soos jy wil.”
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Op die dertiende van die eerste maand is my
sekretarisse toe laat kom en Haman het hulle
beveel om alles aan my verteenwoordigers, die
goewerneurs van elke provinsie en die leiers
van elke volk te skryf. Daar is briewe met
boodskappers uitgestuur na elkeen van my
provinsies, dat al die Jode geheel en al
uitgeroei moes word, oud en jonk, vrou en
kind. Dit moes op die dertiende van die
twaalfde maand Adar gebeur. Daar moes dan
op hulle besittings beslag gelê word. Die
proklamasie moes in elke provinsie as wet
afgekondig word en moes aan al die volke
bekendgemaak word, sodat hulle op daardie
dag gereed kon wees.
Boodskappers het haastig met my koninklike
bevel vertrek. Die proklamasie is ook hier in
Susan afgekondig. Daarna het ek en Haman
gaan sit om te drink, nog onbewus van die
beroering wat reeds besig was om in die stad
op te laai.
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Toe Mordegai hoor wat gebeur het, het hy
van verdriet sy klere geskeur, vir hom
begrafnisklere aangetrek en as op sy kop
gegooi. Hy is in die stad in en het hard en
droewig begin huil. Hy het voor die ingang van
die paleis gaan staan, want iemand wat
begrafnisklere aan het, is nie toegelaat om
deur die hek in te gaan nie.
In al die provinsies waar my koninklike besluit
afgekondig is, was die Jode baie hartseer.
Hulle het gevas en gehuil en getreur. Baie van
hulle het begrafnisklere aangetrek en as oor
hulle gegooi.
Koningin Ester se diensmeisies en die
haremamptenare het haar van Mordegai kom
vertel. Sy was bitter ontsteld daaroor en het
vir hom ander klere gestuur om in die plek van
die begrafnisklere aan te trek, maar hy het
geweier.
Ester het besef dat daar iets baie ernstig
verkeerd is, anders sou Mordegai nie so
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optree nie. Sy besluit toe om vir Hatak, die
haremopsigter wat haar moes oppas, na
Mordegai te stuur om te gaan uitvind wat aan
die gang is en hoekom hy so maak.
Hatak het Mordegai op die plein gekry, voor
die ingang van die paleis, waarop hy hom alles
vertel het wat gebeur het en ook van die
groot bedrag wat Haman aangebied het aan
die skatkis van die koning om die Jode te kan
doodmaak. Hy het vir Hatak ‘n afskrif gegee
van die proklamasie waarin ek beveel dat die
Jode op daardie sekere dag uitgeroei moes
word. Hatak moes dit alles vir Ester wys en
by haar aandring om na my, die koning, te kom
en by my om genade te smeek vir haar volk.
Ester het met heilige erns Mordegai se
versoek oorweeg en weer vir Hatak na hom
gestuur, met die volgende boodskap: “Elke
amptenaar van die koning en die volke in die
provinisies van die koning weet dat enige man
of vrou wat na die koning toe gaan, as hulle nie
ontbied is nie, net daar doodgemaak moes
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word tensy die koning sy goue septer na so ‘n
persoon toe uitsteek. Dit is nou al dertig dae
sedert die koning my laas laat kom het”.

Mordegai het toe alles noukeurig gedoen wat
Ester hom laat weet het.

Mordegai het vir haar terug laat weet:
“Moenie vir een oomblik dink dat jy daar in die
koning se paleis sal vrykom van die lot van die
ander Jode nie. As jy in hierdie tyd gaan
stilbly, gaan daar uitkoms en redding van ‘n
ander plek af kom. Jy en jou mense sal dan
uitgewis word. Wie weet of dit nie miskien
juis met die oog op ‘n tyd soos hierdie is dat
jy koningin geword het nie!”
Toe antwoord Ester: “Gaan maak al die Jode
wat jy in Susan kan kry, bymekaar. Vas ter
wille van my. Vir drie dae lank moet julle dag
en nag niks eet of drink nie. Ek en my
diensmeisies sal ook vas. Al is dit in stryd
met die wette sal ek na die koning toe gaan.
As ek dan daarvoor moet sterf, moet ek maar
sterf”.
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ESTER PLEIT VIR DIE REDDING VAN HAAR
VOLK

behaag, sal u en Haman dan vandag na die
onthaal kom wat ek voorberei het?”

Na drie dae was Ester gereed vir haar
koninklike besoek. Sy het in haar pragtige
koninklike gewaad in die binneste voorhof van
die paleis gaan staan, regoor die saal waar my
troon staan. Ek was juis op die troon met my
gesig na die ingang. Toe ek koningin Ester
daar sien staan, tref dit my meteens soos ‘n
bom dat sy mos ‘n Jodin is. Liewe hemel, en
wat het ek gedoen! Ek het opdrag gegee dat
sy en haar volk vermoor moet word! Hoe
verskriklik! Ek steek toe dadelik my goue
septer wat in my hand was, na haar toe uit.
Sy het dadelik nader gekom en aan die punt
daarvan gevat.

Ek sê toe: “Gaan kry gou vir Haman dat ons
kan doen wat koningin Ester vra.” Daarna is
ons na die onthaal toe.

Ek vra toe vir haar: “Wat het jy op die hart,
koningin Ester? Wat het jy nodig? Jy sal dit
kry, al is dit ook die helfte van my koninkryk.”

Onderwyl ons besig was om wyn te drink, vra
ek vir Ester: “Wat is dit wat jy van my wil
hê? Jy sal dit kry. Wat het jy nodig? Al is
dit ook die helfte van my koninkryk wat jy
nodig het, sal ek dit vir jou gee.”
Koningin Ester antwoord toe: “My wens en my
versoek is soos volg: “As die koning my
goedgesind is en bereid is om te gee wat ek
vra deur my versoek toe te staan, kom dan
môre saam met Haman na die maaltyd toe wat
ek vir u sal voorberei. Dan sal ek my wens aan
die koning bekend maak.”

Toe sy praat, het ek sonder twyfel geweet
wat sy in die mou voer. “As dit die koning
23
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EK BEWYS EER AAN MORDEGAI
Haman is daardie dag in ‘n goeie bui en vrolik
daar weg. Toe hy egter by die ingang van die
paleis op Mordegai afkom en hy weer nie
opstaan om aan hom eer te bewys nie of glad
nie wys dat hy vir hom bang is nie, het hy
woedend geword vir Mordegai, maar hy het
hom egter beteuel.
By sy huis het hy sy vriende en sy vrou Seres
nadergeroep. Hy het by hulle gespog oor hoe
ryk hy is en oor hoe baie seuns hy het. Hy
het uitgewei oor die koning wat hom so vereer
het en hom bo al die ander amptenare en
onderdane van die koning bevorder het. “ En
dit is ook nie al nie,” het hy gesê. “Koningin
Ester het vandag net vir my saam met die
koning uitgenooi na die onthaal wat sy gegee
het. Boonop is ek uitgenooi om môre weer
saam met die koning te eet. Maar dit alles
help my nks so lank ek teen daardie Jood
Mordegai in die poort van die paleis moet
vaskyk nie.”
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Sy vrou Seres en sy vriende stel toe voor dat
hy ‘n paal van 23 meter hoog inplant en die
volgende môre vir die koning moet vra om
Mordegai daaraan op te hang. Dan kan hy met
‘n vrolike hart saam met die koning na die
onthaal toe gaan, sonder dat iets hom sou
hinder.
Haman het sommer baie van hierdie voorstel
gehou en hy het sommer dadelik gaan reëlings
tref dat die galg ingeplant moet word.
Daardie nag kon ek nie slaap nie. Dit was asof
iets belangriks my bewussyn ontwyk en my
wakker hou. Ek laat toe die boeke oor die
geskiedenis van my koninkryk bring en daaruit
vir my voorlees. Ek lê en luister hoe daar
gelees word van die twee haremamptenare
Bigtan en Teres, wat diens as deurwagte
gedoen het en ‘n komplot gesmee het om my
om die lewe te bring, maar deur Mordegai aan
die lig gebring is.
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Ek het vir my amptenare gevra watter
beloning of erkenning Mordegai hiervoor
ontvang het. Die volgende môre het hulle vir
my kom sê dat hy niks gekry het nie.
Onderwyl ek hieroor sit en dink, gewaar ek vir
Haman, wat besig was om van die buitenste
voorhof af in te kom. Hy wou glo by my kom
toestemmng vra om Mordegai aan die galg op
te hang wat hy opgerig het. Toe hy inkom, vra
ek vir hom: “Wat dink jy moet gedoen word
aan iemand vir wie die koning graag wil
beloon?”
Haman dink: “Vir wie anders as vir my sou die
koning wil beloon?” Toe sê hy: “As die koning
iemand graag wil beloon, moet hulle van die
koning se klere bring en die perd waarop die
koning ry, met die koning se embleem op sy
voorkop. Die klere en die perd moet vir een
van die hoogste amptenare van die koning
gegee word en hy moet die klere aantrek vir
die man vir wie die koning graag wil beloon.
Die amptenaar moet dan die man op die perd
27

laat ry en hom oor die stadspleine lei terwyl
hy uitroep: “Dit is wat gedoen word met die
persoon wat die koning graag wil beloon!”
“Uitstekend!” sê ek. “Vat dadelik van my klere
en my perd. Gaan doen dan soos jy voorgestel
het met die Jood Mordegai wat in die poort
van die paleis bly. Doen dit presies net soos
jy gesê het. Moet niks nalaat nie.”
Haman het toe van my klere gaan vat en ook
my perd. Hy het toe na Mordegai gaan soek
en vir hom die klere aangetrek. Hy het hom op
die rug van die perd laat sit en hom oor die
stadspleine gelei, onderwyl hy voor hom
uitroep: “Dit is wat gedoen word met die
persoon wat die koning graag wil beloon!”
Daarna is Mordegai weer terug na die poort
van die paleis toe, terwyl Haman haastig huis
toe is, neerslagtig en verneder. Hy het vir sy
vrou Seres en al sy vriende vertel wat met
hom gebeur het. Seres, wat goeie insig in die
gebeure gehad het, sê vir hom: “As Mordegai
voor wie jy vandag die knie moes buig ‘n Jood
28

is, is jy nie teen hom opgewasse nie. Hy is
beslis jou ondergang.”

HAMAN WORD ONTMASKER EN
TEREGGESTEL
Onderwyl hulle nog besig was om met hom te
praat, het my amptenare daar opgedaag om
hom te kom haal vir die onthaal wat Ester sou
gee. Ek self het daarna uitgesien, deels
omdat ek graag weer ‘n aangename tydjie in
haar pragtige teenwoordigheid wou deurbring,
maar die feit dat sy Haman ook telkens
daarby betrek het, het my die snuf in die
neus laat kry dat sy met baie ernstige sake
besig was.
Onderwyl ons toe voor die ete nog besig was
om wyn te drink, vra ek weer vir Ester: “Wat
wil koningin Ester van my hê? Jy sal dit kry.
Wat het jy nodig? Al is dit ook die helfte van
my koninkryk wat jy nodig het, sal ek dit vir
jou gee.”
Koningin Ester antwoord toe:
“As U
Majesteit my genadig wil wees en as dit vir u
reg is, dan vra ek u om asseblief my en my
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volk se lewens te spaar. Ek en my volk is
verkoop aan hom wat ons wil doodmaak, ons wil
uitwis en ons van die aarde af wil wegvee. As
ons maar net as slawe en slavinne verkoop was,
sou ek stilgebly het. Dit sou dan te onbenullig
wees om die koning daarmee lastig te val.
“Wie is dit wat so iets wil doen?” vra ek vir
Ester. “Waar is hy?”
Sy antwoord: “Ons vervolger en vyand is
hierdie slegte Haman!”
Op daardie oomblik skiet dit my te binne hoe
ek in my dronkenskap my goue seëlring aan
Haman oorhandig het en hom daarmee
toestemming gegee het om die Jode uit te
roei.
Ek het woedend van die tafel af
opgesprng en na die tuin van die paleis gegaan
om dinge te oorweeg. Haman het by koningin
Ester agtergebly om vir sy lewe te smeek. Hy
het gesien dis verby met hom by my.
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HAMAN WORD ONTMASKER
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Toe ek terugkom, kry ek Haman besig om op
die bank waarop Ester sit, neer te val. Ek
skreeu toe vir hom: “Wil jy nou ook nog die
koningin in my paleis verkrag?”
Ek het bevel gegee en my amptenare het hom
in hegtenis geneem.
Garbona, een van my amptenare, sê toe:
“Haman het by sy huis ‘n paal laat inplant van
23 meter hoog, om vir Mordegai wat destyds
die koning gered het, daaraan op te hang.”
Ek beveel: “Hang hom daaraan op!” Nadat
hulle dit gedoen het, het my woede afgekoel.
Ek het alles wat Haman besit het aan koningin
Ester gegee.
Sy het vir my vertel hoe
Mordegai aan haar verwant is.
Ek het
Mordegai laat roep en my seëlring wat ek by
Haman gevat het, afgehaal en aan Mordegai
gegee. Ester het Mordegai in beheer van
Haman se goed aangestel.
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MY TWEEDE PROKLAMASIE BEVEILIG DIE
JODE
Ester het dit toe weer ‘n keer gewaag om met
my te kom praat. Sy het huilend by my voete
neergeval en my gesmeek om die bose plan
wat Haman teen die Jode beraam het, te stop.
Ek het weer my goue septer na Ester toe
uitgesteek. Sy het opgestaan en voor my kom
staan en gesê: “As dit goed is vir die koning
en u my goedgesind is en dit vir u in orde lyk,
laat skryf dan ander briewe om Haman se
briewe terug te trek. Hy het geskryf dat die
Jode in al die provinsies van u ryk uitgeroei
moet word.
Ek kan mos nie net toekyk
wanneer my volk deur so’n ramp getref word
nie.
Hoe kan ek toelaat dat my familie
uitgeroei word?”
Ek het vir Ester en Mordegai gesê ‘n
proklamasie wat reeds in die naam van die
koning uitgevaardig is en met sy seëlring
bevestig is, kan nooit herroep word nie, maar
hulle kan die saak red deur ook ‘n brief aan
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die Jode te skryf met hulle plan. As hulle dit
in my naam skryf en met my seëlring verseël,
word dit ‘n proklamasie wat uitgevoer moet
word.
My sekretarisse is toe weer ontbied om alles
neer te skryf wat Mordegai vir die Jode, die
amptenare, die goewerneurs en die leiers in
die 177 provinsies wou laat weet. In die
briewe is geskryf dat die koning aan die Jode
in elke stad vergunning gee om bymekaar te
kom en hulleself te verdedig. Hulle kon enige
gewapende mag wat hulle aanval, doodmaak en
vernietig en uitroei en op hul besittings beslag
lê.
In elke stad waar die proklamasie afgekondig
is, was daar vreugde en blydskap onder die
Jode. Hulle het ‘n feesdag uitgeroep en saam
geëet.
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DIE JODE WREEK HULLE SELF
Op die dertiende dag van die twaalfde maand
Adar, het my twee proklamasies van krag
geword. Dit was die dag waarop die vyand
gereken het om die Jode te oorweldig. Dit
was toe net andersom, want die Jode het oral
in die stede en in al die provinsies
bymekaargekom om hulleself te verdedig. Al
die volke was bang vir hulle. Al die leiers, die
goewerneurs en almal in diens van die koning,
het die Jode gehelp omdat hulle bang was vir
Mordegai.
Mordegai het opgang gemaak in my hofhouding. Hy het in al die provinsies bekend
geword. Hy het al hoe groter mag gekry.
Die Jode het onder hul vyande gemaai. In
Susan het hulle 500 mense doodgemaak. Hulle
het ook die tien seuns van Haman doodgemaak
en op Ester se versoek, het ek toegestem dat
hulle aan Haman se galg opgehang word.
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Daarna het hulle nog 300 mense in Susan
doodgemaak.

hoe om jaarliks die Purimfeeste te hou, oor
hoe die volk moes vas en na God om hulp moes
roep.

Die ander Jode in die provinsies van die ryk
het ook bymekaar gekom om hulleself te
verdedig en het 75 000 mense doodgemaak.
Dit het alles op die 13e dag gebeur. Op die
14e het hulle gerus. Daarna het die 14e dag
van Adar ‘n vakansiedag geword van
feesviering en vreugde. Mordegai het bepaal
dat hulle dan op daardie dae aan mekaar
eetgoed moet stuur en geskenke aan die
armes.
Toe Haman planne beraam het om die Jode uit
te roei, het hy met die Pur, dit is die lot,
beslis watter dag hy verskrikking oor hulle
sou bring. Toe ek egter op Ester se versoek
‘n brief laat skryf het om Haman se bose plan
op sy eie kop te laat neerkom, is hierdie
feesdae Purim genoem.
Ester en Mordegai het later weer ‘n tweede
brief deur die hele ryk gestuur met opdragte
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SLOT
Dit is dan hoe die Here bepaal het dat
koningin Ester en haar oom Mordegai elkeen ‘n
uiters belangrike rol moes vervul in die
redding en versorging van die deel van sy
uitverkore volk Israel wat as bannelinge
agtergebly het in die groot Persiese ryk van
koning Ahasveros.
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