
Inleiding op Ester

Et boek Ester het zien naeme naeme kregen van de heufdpersoon in et verhael, de Joodse 
vrouw Ester. Et boek konfronteert de lezers mit de muuilike pesisie van et Joodse volk 
buten Judea en plaetst tegen die aachtergrond de oorsprong en de betekenisse van et 
Joodse poerimfeest. Poerim is ofleided van et Hebreeuwse woord poer (lot). An de 
veuraovend van Poerim lezen ze in de synagoge et boek Ester. In de Hebreeuwse biebel 
maekt Ester as iene van de vuuf Feestrollen (Megilot) diel uut van de Ketoeviem, de 
Geschriften. In een protte biebeluutgiften staot Ester nao Ezra en Nehemia, ok boeken 
die historisch te plaetsen binnen in de Perzische tied. 

Et boek Ester bödt weinig konkrete ankneupingspunten om te bepaolen wanneer et 
schreven is. Riekaans is et boek ofkomstig van een schriever buten Judea, in een tied 
waorin de vervolging van de Joden an de odder was. Et verhael speult an et Perzische hof 
in de stad Susa, in de vierde of vuufde ieuw v.Chr. Mar d'r bin genoeg anwiezings om d'r 
vanuut te gaon dat et laeter schreven is, in de hellenistische tied (dadde ieuw): van staots-
wege orgeniseerde vervolgings bin minder goed te plaetsen in de Perzische poletiek as in 
de hellenistische tied, nao de dood van Alexander de Grote. Et boek komt een protte 
overien mit et boek Judit, een vertelling uut de hellenistische tied, al onthoolt de schrie-
ver van et Hebreeuwse boek Ester him van theologische uutspraoken.

Et boek Ester is een goed kompeneerde novelle in een verzorgde stiel. D'r wodt verteld 
hoe et Joodse volk verdistreweerd driegt te wodden, en hoe et him van zien onderdrok-
kers vri'jmaekt. Mit dit verhael wodt de vi'jaandschop tegenover Israël die in et Oolde 
Testement al te spraoke kommen is in de argewaosie tussen Amalek en Israël (Exodus 
17:8-16; Deuteronomium 25:17-19; 1 Samuël 15) aktueel maekt. Een belangriek motief 
in et boek is de omkering van et lot. Rouw slat omme in bliedschop. Et volk dat eerst 
mit de dood bedreigd wodt, kan laeter de overwinning op de tegenstaander behaelen. En 
Haman, die eerst een hoge pesisie an et hof het en wil dat Mordechai veur him deur de 
kni'jen gaot, moet laeter an Mordechai ere bewiezen. Hi'j wodt zels diegene die ophon-
gen wodt, wiels Mordechai een belangrieke funktie krigt an et hof. Behalven omkering 
speult herhaeling een grote rolle: d'r wodden verschillende feestelike maoltieden hullen 
en verschillende schriftelike kommedaosies uutveerdigd.

In et boek Ester bin drie patten te onderscheiden. In et eerste pat (1-2) wodt verteld hoe 
Ester an et Perzische hof komt en hoe de keuning heur tot keuninginne kroont. Et twie-
de pat (3-9) begint mit de moordzochtige plannen van Haman tegenover Mordechai en 
de Joden. Deur toedoen van et deurtaastend optreden van Ester en Mordechai komt Ha-
man ten val en kun de Joden bi'j slot van zaeke ofrekenen mit heur tegenstaanders. Dit 
diel slöt of mit de veurschriften veur et poerimfeest (9:20-32). Et dadde pat (10) beschrift 
de eervolle pesisie die de keuning an Mordechai geft, en zien inzet veur et gelok van et 
Joodse volk.
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Keuninginne Vasti wodt verstoten

Et was in de tied van Ahasveros, de 
Ahasveros die regeerde over een riek 

dat leup van India tot Ethiopië en dat 
honderdzeuvenentwintig perveensies tel-
de. 2-3 In et dadde jaor van zien regering, 
doe hi’j in et kesteel van Susan zetelde, 
zette disse keuning Ahasveros, al zien 
veurmannen en hoge funktionaorissen 
een feestmaol veur. De bevelhebbers van 
et leger van Perzië en Medië, de aodel en 
de heufden van de perveensies weren d’r 
allemaole. 4 Honderdtachtig daegen lang 
leut hi’j de riekdom en luuster van zien 
keuningschop zien en de pracht en de 
praol van zien majesteit. 

5 Nao die tied zette de keuning een 
feestmaol op taofel veur alle bewoners van 
et kesteel van Susan, van hoge tot lege. 
Dat duurde zeuven daegen en et wodde 
hullen op et plein in de tuun van et keu-
ninklik peleis. 6 Plooieklieden van fien 
linnen, wit en sangenblauw van kleur, we-
ren an albasten staonders vaastemaekt mit 
roodsangen koren van byssus en mit zul-
veren ringen. Op een mozaïekvloer van 
porfier, albast, parlemoer en kleurde stie-
nen stonnen rustbaanken van goold en 
zulver. 7 D’r wodde wien schonken in 
goolden bekers, de iene nog mooier as de 
aander, en d’r was keuninklike wien, roem 
veur hanen, zoaj’ dat van een keuning ver-
waachten meugen. 8 En bi’j et drinken 
weren d’r gien beparkings. De keuning 
hadde alle hofmeesters veurschreven om 
et iederiene zo goed meugelik naor ‘t zin 
te maeken. 9 Keuninginne Vasti gaf ok een 
feestmaol, dat bestemd was veur de 
vrouwluden in et peleis van keuning 
Ahasveros. 

10 Op de zeuvende dag, doe de keu-
ning deur de wien in wat een jolige bujje 
was, gaf hi’j Mehuman, Bizzeta, Charbona, 
Bigta, Abagta, Zetar en Karkas – de zeu-
ven kaemerheren die in de persoonlike 
dienst van keuning Ahasveros stonnen – 
kommedaosie 11 om keuninginne Vasti 
bi’j him te brengen mit de keuninklike 
diadeem op heur heufd. Hi’j wol de veur-
mannen van et volk wel es even zien lao-
ten hoe mooi ze was, want zi’j was een 

1
hiele mooie vrouw. 12 Mar doe heur et 
bevel van de keuning deur de kaemerhe-
ren overbrocht wodde, weigerde keunin-
ginne Vasti om bi’j de keuning te kom-
men. Daor wodde de keuning slim kwaod 
omme. 

13 Hi’j gong naor de wieze mannen, 
die de kennis bezatten van et lange leden. 
De keuning hadde meerstal de gewoonte 
om zien zaeken veur te leggen an zien 
wets- en rechtsgeleerden. 14 Zien meerst 
vertrouwde raodgevers weren Karsena, 
Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena en 
Memukan, de zeuven veurmannen van 
Perzië en Medië. Zi’j hadden vri’j toegang 
tot de keuning en bekliedden de hoogste 
posten in et keuninkriek. 15 “Wat zegt de 
wet?” vreug de keuning. “Wat moet d’r 
gebeuren mit keuninginne Vasti, now zi’j 
gien geheur geven het an mien keuninklik 
bevel dat heur deur de kaemerheren over-
brocht is?” 16 Doe zee Memukan in et 
bi'jwezen van de keuning en de veurman-
nen: “Niet alliend tegenover de keuning 
het keuninginne Vasti heur misdreugen, 
mar ok tegenover alle veurmannen en alle 
volk in alle perveensies van keuning Ahas-
veros. 17 Ommes, alle vrouwluden zullen 
geweer wodden wat de keuninginne daon 
het, en heur d’r toe anzetten om minach-
tend op heur mannen daele te kieken. Ze 
zullen zeggen: “Keuning Ahasveros gaf be-
vel om keuninginne Vasti bi’j him te bren-
gen, mar ze kwam niet.” 18 Vandaege al, 
zullen de vrouwluden van alle veurman-
nen van Perzië en Medië, zo gauw ze 
heurd hebben wat de keuninginne daon 
het, heur hierop beroepen tegenover heur 
mannen en dat zal grif leiden tot een boel 
minachting en argernis. 19 As et de keu-
ning goeddonkt, laot hi’j dan een keunin-
klik besluut uutschrieven dat vaastelegd 
wodt in de wetten van Perzië en Medië, 
zodat d’r niet op weerommekommen 
wodden kan. Daorin moet bepaold wod-
den dat Vasti keuning Ahasveros niet meer 
onder ogen kommen mag en dat de keu-
ning zien keuninklike weerdighied an een 
aander geven zal, die beter is as zi’j. 20 As 
in et hiele riek – en dat is groot – bekend 
wodt dat de keuning een overienkomstige 
veroddering uutschreven het, dan zullen 
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alle vrouwluden, van de hoogste tot de 
leegste, heur mannen mit respekt behaan-
delen.” 

21 Dit veurstel wodde goedvunnen 
deur de keuning en de veurmannen, en de 
keuning haandelde neffens et veurstel van 
Memukan. 22 Hi’j stuurde brieven naor 
alle perveensies van zien riek, naor iedere 
perveensie in heur eigen schrift en naor 
ieder volk in zien eigen tael. Daor ston in 
dat iedere man thuus heer en meester we-
zen mos, en ok dat hi’j de tael van zien 
eigen volk praoten mos.

Ester wodt tot keuninginne keuzen

Nao een schoft, doe de lelkens van 
keuning Ahasveros wat bekommen 

was, gongen zien gedaachten weer es naor 
Vasti. Hi’j overeide wat ze daon hadde en 
wat d’r over heur besleuten was. 2 Daor-
omme stelden zien kaemerknechten veur: 
“D’r zollen veur de keuning mooie jonge 
maegies zocht wodden moeten, maegies 
die nog gienertied mit een man slaopen 
hebben. 3 De keuning zol eins in alle per-
veensies van zien riek een man mit een 
volmacht anstellen moeten mit de bos-
schop om de mooiste maegies op te zuken 
en die naor et kesteel van Susan te bren-
gen, naor et vrouwludeverblief. Daor zol-
len ze onder toezicht van Hegai steld 
wodden moeten, de kaemerheer die de 
keuning as haremwaachter dient, en daor 
dan een schoonhiedsbehaandeling kriegen 
moeten. 4 En et maegien dat de keuning 
et meerste toeliekt, zol keuninginne wod-
den moeten in et plak van Vasti.” Dit 
veurstel leek de keuning wel wat toe en 
hi’j voerde et krek zo uut. 

5 Now woonde d’r in et kesteel van 
Susan een zekere Mordechai, een Jood. 
Hi’j was een zeune van Jaïr, de zeune van 
Simi, een zeune van Kis, uut de stamme 
van Benjamin. 6 Hi’j was iene van de 
meensken die tegere mit Jechonja, de keu-
ning van Juda, as balling uut Jeruzalem 
wegvoerd was deur keuning Nebukadnes-
sar van Baobel. 7 Disse Mordechai was de 
pleegvader van Hadassa, ok wel Ester 
nuumd, die een nichte van him was en 
gien vader of moeke meer hadde. Nao et 
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wegraeken van heur oolden hadde Mor-
dechai heur as dochter anneumen. Et 
maegien was lief en mooi. 8 Doe et be-
sluut van de keuning in een veroddering 
bekendmaekt was en d’r een protte mae-
gies bi’jenneer brocht wodden in et ke-
steel van Susan, waor ze onder toezicht 
van Hegai kwammen te staon, wodde 
Ester ok naor et keuninklik peleis toe 
brocht en onder toezicht van die harem-
waachter steld. 9 Et maegien leek him wel 
wat en zi’j wun zien geunst. Daoromme 
leut hi’j heur zonder ienigst uutstel de 
schoonhiedsbehaandeling en et veurschre-
ven eten geven en stelde hi’j zeuven van 
de beste dienstmaegies uut et keuninklik 
peleis tot heur beschikking. Butendat 
brocht hi’j heur saemen mit die dienst-
maegies naor et mooiste pat van et 
vrouwludeverblief. 10 Ester hadde niet 
verteld uut wat volk of wat femilie zi’j 
kwam. Mordechai hadde heur op et hatte 
drokt dit gienertied te zeggen. 11 En alle 
daegen weer, kuierde Mordechai deur de 
tuun van et vrouwludeverblief om an de 
weet te kommen hoe et mit Ester gong en 
wat d’r mit heur gebeuren zol. 

12 Een maegien was an de beurt om de 
naacht bi'j keuning Ahasveros te slaopen, 
as nao twaelf maonden heur schoonhieds-
behaandeling neffens de veurschriften 
veur de vrouwluden klaor was: zes maon-
den wodde ze behaandeld mit mirre-eulie, 
zes maonden mit balsem en ere middel-
ties. 13 En alle keren as d’r een maegien 
nao die risselvaosies naor de keuning toe 
gong, wodde heur alles wat ze weenskte 
uut et vrouwludeverblief mitgeven naor et 
keuninklik peleis. 14 Aovens gong ze daor 
dan henne en morgens kwam ze weerom-
me. Ze kwam dan in een aander pat van 
et vrouwludeverblief, dat onder toezicht 
ston van Saäsgaz, de kaemerheer die de 
keuning diende as huder van de bi’jvrou-
wen. Ze gong niet weer naor de keuning, 
of ze mos al slim bi’j him in de smaek 
valen en dan mos ze nog persoonlik bi’j 
him vraogd wodden.

15 Doe et de beurt was van Ester – de 
dochter van Abichaïl, die een omke van 
heur pleegvader Mordechai was – wol ze 



543 ESTER

niks aanders mitnemen as wat heur anrao-
den wodde deur Hegai, de kaemerheer 
die de keuning as haremwaachter diende. 
En iederiene die Ester zag, keek vol be-
wondering naor heur. 16 Zo wodde Ester 
bi’j keuning Ahasveros brocht, in et keu-
ninklike peleis, in et zeuvende jaor van 
zien regering, in de tiende maond, de 
maond Tebet. 17 En de keuning vuulde 
veur Ester meer as veur alle aandere 
vrouwluden, en meer as alle aandere 
maegies kreeg zi’j zien bewondering en 
geunst. Daoromme zette hi’j heur de keu-
ninklike diadeem op et heufd en maekte 
heur keuninginne in et plak van Vasti. 
18 En de keuning leut een groot feestmaol 
klaorzetten veur al zien veurmannen en 
hoge funktionaorissen, et feestmaol van 
Ester, en hi’j kondigde veur alle perveen-
sies een rustdag of, en rejaol zoaj’ dat van 
een keuning verwaachten meugen dielde 
hi’j geschenken uut. 

Mordechai veurkomt een anslag

19 Op een keer, doe d’r weer es jonge 
maegies bi’jenneer brocht wodden, dee 
Mordechai dienst in de Keuningspoort. 
20 Ester hadde nog de hieltied niet ver-
teld uut wat femilie of van wat volk ze 
kwam, zoas Mordechai heur op et hatte 
drokt hadde; ze geheurzemde Mordechai 
zoas veurhenne ok altied, doe hi’j as 
pleegvader veur heur zorgde. 21 Doe 
Mordechai dan ok in de Keuningspoort 
zat, gebeurde et dat twie kaemerheren die 
de keuning as liefwaacht dienden, Bigtan 
en Teres, in een kwaode bujje een plan be-
dochten om keuning Ahasveros omme te 
brengen. 22 Dit veurnemen wodde Mor-
dechai geweer en hi’j brocht keuninginne 
Ester d’r van op de hoogte, en Ester ver-
telde uut naeme van Mordechai, alles an 
de keuning. 23 De zaeke wodde onder-
zocht en de beschuldigings bleken waor te 
wezen. De beide manluden wodden an 
een paol ophongen. En in anwezigens van 
de keuning wodde dit alles optekend in de 
kronieken.

Bevelschrift tegen de Joden

Nao een posien gaf keuning Ahasveros 
een hoge pesisie an Haman, de zeune 

van Hammedata, een naokommeling van 
Agag: hi’j zette him boven alle veurman-
nen an zien hof. 2 En alle hoge funktio-
naorissen van de keuning die in de Keu-
ningspoort weren, vullen iederkeer weer 
veur Haman op de kni’jen en beugen 
heur veur him daele, want zo hadde de 
keuning et beveulen. Alliend Mordechai 
gong gienertied veur him op de kni’jen 
en beug ok gienertied veur him. 3 De 
funktionaorissen van de keuning in de 
Keuningspoort sprakken Mordechai daor-
over an, en zeden: “Waoromme overtre-
den jow de hieltied et gebod van de keu-
ning?” 4 Iedere dag weer vreugen ze him 
dit, zonder dat hi’j him wat van heur 
woorden antrok. Doe brochten ze Haman 
op de hoogte om te kieken as Mordechai 
dan nog volholen zol, want hi’j hadde 
heur verteld dat hi’j een Jood was. 5 Doe 
Haman verneum dat Mordechai niet veur 
him op de kni’jen gong of beug, wodde 
hi’j poer lelk, 6 en hi’j neum et besluut 
om Mordechai omme te brengen. Mar 
naodat ze him verteld hadden van wat 
volk Mordechai ofstamde, was de dood 
van Mordechai alliend niet genoeg: vanof 
die tied zun Haman op middels om alle 
Joden in et hiele riek van Ahasveros om-
me te brengen, et hiele volk van Morde-
chai. 

7 In de eerste maond van et twaelfde 
regeringsjaor van keuning Ahasveros, de 
maond Nisan, leut Haman in zien per-
soonlike anwezigens et Pur gooien, dat 
wil zeggen et lot, over alle daegen en over 
alle maonden, iene veur iene, tot en mit 
an de twaelfde maond toe, de maond Adar. 
8 Doe zee Haman tegen keuning Ahasve-
ros: “D’r is een bepaold volk dat over alle 
perveensies van jow riek verspreided 
woont en te midden van de aandere vol-
ken heur eigen leven leidet. Heur wetten 
verschillen van die van alle aandere volken 
en ze holen heur niet an de wetten van de 
keuning. De keuning het d’r gien veurdiel 
van om heur mar rustig heur gang gaon te 
laoten. 9 As et de keuning goeddonkt, laot 

3
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dan een bevel op schrift stellen, dat ze 
uutroeid wodden moeten. Dan zal ik tien-
duzend talent zulver ofdregen an de amb-
teners die de keuninklike schatkiste behe-
ren.” 10 De keuning dee zien zegelring of 
en gaf die an Haman, de zeune van Ham-
medata, de naokommeling van Agag, de 
vi’jaand van de Joden. 11 “Over jow zul-
ver kun jow vri’j beschikken,” zee hi’j 
tegen Haman, “en ok over dat volk: doe 
d’r mit wat jow et beste toeliekt.” 

12 Zo wodden op de dattiende dag van 
de eerste maond de schrievers van de keu-
ning bi’jenneer reupen. D’r wodde een 
bevel op schrift steld dat krek zo was as 
dat Haman et hebben wol en dat richt 
was an de satrapen die de keuning verte-
genwoordigden, an de gouverneurs van 
alle perveensies en an de vosten van alle 
volken. Veur iedere perveensie was d’r een 
bevel in heur eigen schrift en veur ieder 
volk in zien eigen tael. Et wodde schreven 
in naeme van keuning Ahasveros en mit 
de zegelring van de keuning verzegeld. 
13 Middels hadlopers wodden d’r naor alle 
perveensies van et keuninkriek brieven 
stuurd waorin ston dat op iene bepaolde 
dag, en wel op de dattiende dag van de 
twaelfde maond, de maond Adar, alle Jo-
den ommebrocht wodden mossen en hie-
lemaole uutroeid, jong en oold, vrouwlu-
den en kleine kiender, en dat heur bezit 
heur ofpakt wodden mos. 14 In iedere 
perveensie mossen ofschriften van de brief 
verspreided wodden; de inhoold d’r van 
mos overal as wet ofkondigd wodden en 
an alle volken bekendmaekt, zodat ze heur 
tegen de stelde dag klaorholen konnen. 
15 Op kommedaosie van de keuning ver-
trokken de hadlopers in zeuven haosten. 
Ok in et kesteel van Susan wodde de wet 
ofkondigd. En wiels de keuning en Ha-
man rustig wat zatten te drinken, raekte 
de stad Susan hielemaole ontredderd.

Mordechai zien beroep op Ester

Doe Mordechai verneum wat d’r alle-
maole gebeurd was, scheurde hi’j zien 

kleren, sleug een rouwklied omme en 
stri’jde aske op zien heufd. Zo gong hi’j 
de stad deur, wiels hi’j luud en bitter 
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klaegde. 2 Veur de Keuningspoort bleef 
hi’j staon, want hi’j moch niet in een 
rouwklied in de Keuningspoort kommen. 
3 In alle perveensies was d’r onder de Jo-
den diepe rouw doe et bevel en de wet 
van de keuning d’r bekend wodde: ze 
vaastten, goelden en jammerden, en een 
protte gavven heur op een bedde van 
rouwkleren en aske daele. 

4 Ester heur dienstmaegies en de kae-
merheren die veur heur klaorstonnen, 
brochten Ester op de hoogte. De keunin-
ginne was slim raekt en ze leut Mordechai 
schone kleren brengen, zodat hi’j die an-
strupen zol in stee van zien rouwklied. 
Mar hi’j wol ze niet anstrupen. 

5 Doe leut Ester Hatak bi’j heur kom-
men, iene van de kaemerheren die de 
keuning heur as knecht geven hadde. Ze 
vreug him om uut te zuken wat de reden 
was van Mordechai zien vremde gedre-
gings. 6 Hatak gong dan ok naor Morde-
chai, die op et stadsplein veur de Keu-
ningspoort henne-weer-denne leup. 
7 Mordechai vertelde him alles wat him 
overkommen was. Hi'j wus him ok percies 
te vertellen hoevule zulver Haman be-
loofd hadde om of te dregen veur de keu-
ninklike schatkiste, as hi’j de Joden uut-
roeien moch. 8 Butendat gaf hi’j him een 
ofschrift van de wet die in Susan ofkon-
digd was, waorin ston dat ze ommebrocht 
wodden mossen. Dat mos Hatak an Ester 
zien laoten om heur op de hoogte te 
brengen. “En,” zee hi’j, “vraog heur mit 
klem om naor de keuning te gaon. Ze 
moet him om genaode smeken en bi’j 
him pleiten veur heur volk.” 9 Hatak gong 
naor Ester weeromme en brocht heur 
Mordechai zien woorden over. 10 En Es-
ter dreug Hatak op om Mordechai et vol-
gende te zeggen: 11 “Mar alle knechten 
van de keuning en de inwoners van alle 
perveensies van et keuninkriek weten dat 
d’r een wet gelt veur alleman die zonder 
ontbeuden te wezen naor de keuning gaot 
en in de bindertuun komt: die persoon 
wodt ommebrocht. Alliend diegene die de 
keuning zien goolden staf toestikt, brengt 
et d’r levend vanof. Wat mi’jzels anbelangt, 
ik bin now al in gien dattig daegen bi’j de 
keuning west.” 12 Ester heur woorden 
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wodden an Mordechai overbrocht. 13 Doe 
leut Mordechai et volgende bescheid an 
Ester geven: “Bele je mar niet in daj’, om-
reden ie in et keuninklik peleis wonen, as 
ienigste van alle Joden ontkommen zullen. 
14 As ie je mond niet eupendoen in disse 
muuilike tied, komt d’r van een aandere 
kaante wel uutkomst en reddinge veur de 
Joden. Mar ieje en je femilie kommen dan 
omme. Wie wet bin ie krek keuninginne 
wodden mit et oge op een tied as disse.” 
15 Doe leut Ester et volgende bescheid 
weer an Mordechai geven: 16 “Roep alle 
Joden die d’r in Susan binnen bi’jenneer 
en vaaste veur mi’j: eet niet en drink niet, 
overdag niet en naachs niet, drie daegen 
lange. Ik zal ok op die wieze vaasten mit 
mien dienstmaegies. 17 Mordechai gong 
vot en dee alles wat Ester him opdreugen 
hadde.

Ester bi’j de keuning

Doe de dadde dag kommen was, 
struupte Ester een keuninklik klied an 

en gong naor de bindertuun van et keu-
ninklik peleis. Daor bleef ze staon, tegen-
over de troonzael. In die troonzael zat de 
keuning op zien keuninklike troon, tegen-
over de ingang. 2 Zo gauw hi’j keunin-
ginne Ester in de tuun staon zag, vuulde 
hi’j zovule genegenhied veur heur dat hi’j 
heur de goolden staf angaf die hi’j in zien 
haand hul. Ester gong naor veuren en 
raekte et uutaende van de staf an. 3 Doe 
vreug de keuning heur: “Wat is d’r, keu-
ninginne Ester? Wat is jow weens? Al was 
et de helte van mien riek, et zal jow geven 
wodden.” 4 En Ester zee doe: “As et de 
keuning goeddonkt, laot hi’j dan vandaege 
nog tegere mit Haman mitdoen an een 
feestelike maoltied die ’k veur him ver-
zorgd hebbe.” 5 Doe gaf de keuning bevel 
om Haman zo vlogge meugelik op te 
haelen. “We zullen doen,” zee hi’j, “wat 
Ester vragt.” 

Zo gongen de keuning en Haman naor 
de eteri’je die Ester verzorgd had. 6 Doe 
de wien schonken wodde, zee de keuning 
tegen Ester: “Wat willen jow vraogen? Et 
zal jow geven wodden. Wat is jow weens? 
Al was et de helte van mien riek, jow 
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weens zal waormaekt wodden.” 7 “Wat ik 
vraogen wil en wat ik weenske ...” zee 
Ester, 8 “as de keuning mi’j goedgeunstig 
is en as de keuning genegen is mi’j te ge-
ven wat ik vraogen wil en mien weens te 
vervullen, laot de keuning dan opni’j mit 
Haman kommen bi’j een feest dat ik veur 
heur verzorgen zal. Morgen za’k doen wat 
de keuning vragt: dan za’k mien weens 
kenber maeken.” 

9 Haman gong die dag mit een hiel 
best zin et peleis uut. Mar zo gauw hi’j 
Mordechai in de Keuningspoort zag, die 
niet veur him in de bienen kwam en niet 
van ontzag veur him beefde, wodde hi’j 
poer lelk. 10 Hi’j hul him ditkeer in en 
gong naor huus. Doe leut hi’j zien vrun-
den bi’j him kommen en Zeres, zien 
vrouw. 11 Hi’j wees heur op zien gewel-
dige riekdom, et grote tal zeunen dat hi’j 
hadde en de eervolle pesisie die de keu-
ning him geven hadde deur him boven 
alle veurmannen en hoge funktionaorissen 
te zetten. 12 “En daor komt nog bi’j,” zee 
Haman, “dat keuninginne Ester een ete-
ri’je verzorgd het waorveur ze behalven 
de keuning gieniene aanders as mi’j uut-
neudigd het. En ok veur morgen bin 'k 
deur heur vraogd, tegere mit de keuning. 
13 Mar dit betekent allemaole niks veur 
mi’j zolange ik Mordechai, die Jood, in de 
Keuningspoort zitten zie.” 14 Zeres, zien 
vrouw, en al zien vrunden zeden doe te-
gen him: “Laot een paol daelezetten van 
vuvendattig meter hoge en zeg morgen-
vroeg tegen de keuning dat Mordechai 
daoran hongen wodden moet. Dan kuj’ 
daornao in een goeie bujje mit de keu-
ning naor et eten gaon.” Dat veurstel leek 
Haman wel wat en hi’j leut de paol klaor-
zetten. 

Mordechai wodt eerd

Die naacht kreeg de keuning gien 
wink in de ogen. Daoromme gaf hi’j 

bevel de kronieken te brengen, et boek 
mit de gedaenkweerdige gebeurtenissen 
van et riek. Daoruut leut hi’j him veurle-
zen. 2 En opiens ston argens in et boek 
dat Mordechai wat verteld hadde over 
Bigtan en Teres, twie kaemerheren die de 

6
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keuning as liefwaacht dienden, en wel dat 
zi’j een plan beraomd hadden om keuning 
Ahasveros omme te brengen. 3 “Wat veur 
bewies van ere of wat veur onderschei-
ding is daorveur doe an Mordechai ge-
ven?” vreug de keuning. “D’r is him niks 
geven,” zeden zien kaemerknechten. 
4 Doe vreug de keuning: “Is d’r iene in de 
tuun?” Now was Haman zokrek in de bu-
terhof van et peleis kommen om de keu-
ning te zeggen dat hi’j Mordechai an de 
paol hangen mos die Haman veur him 
klaorzetten laoten hadde. 5 De kaemer-
knechten zeden dan ok: ”Ja, Haman staot 
in de tuun te waachten.” “Laot him d’r in 
kommen,” zee de keuning. 6 Doe Haman 
binnenkommen was, vreug de keuning 
him: “Wat moet d’r daon wodden veur 
iene an wie de keuning ere bewiezen 
wil?” Haman docht bi’j himzels: an wie 
zol de keuning meer ere bewiezen willen 
as an mi’j? 7 En hi’j zee tegen de keuning: 
“Iene an wie de keuning ere bewiezen wil 
... 8 Daor zol een keuninklik klied veur 
haeld wodden moeten dat de keuning zels 
dreugen het en een peerd waor de keu-
ning zels op reden het en dat een keunin-
klike kroon op et heufd het. 9 Dat klied 
en dat peerd moe’n toevertrouwd wodden 
an iene van de veurmannen van de keu-
ning, an iene die tot de aodel toeheurt. En 
die moet dan diegene an wie de keuning 
ere bewiezen wil et klied ommehangen, 
him op et peerd over et stadsplein rieden 
laoten en, veur him uut gaonde, roepen: 
“Dit is veur de man an wie de keuning 
ere bewiezen wil!”” 10 Doe zee de keu-
ning tegen Haman: “Hael vlogge et klied 
en et peerd waoj' over praot hebben en 
haandel op de veurstelde wieze mit de 
Jood Mordechai, die dienst dot in de Keu-
ningspoort. Laot niks aachterwegens van 
wat jow veursteld hebben.” 11 Haman 
haelde et klied en et peerd, hong Morde-
chai et klied omme en leut him over et 
stadsplein rieden. En wiels hi’j veur him 
uut gong, reup hi’j: “Dit is veur de man an 
wie de keuning ere bewiezen wil!” 

12 Mordechai gong daornao weerom-
me naor de Keuningspoort. Mar Haman 
gong vlogge naor huus, goelend, en zien 
heufd bedekt. 13 An Zeres, zien vrouw, en 

an al zien vrunden vertelde hi’j alles wat 
him overkommen was. Zien raodgevers en 
zien vrouw zeden doe tegen him: “As die 
Mordechai, van wie ie now veur et eerst 
verleuren hebben, tot et volk van de Joden 
heurt, kuj’ niet tegen him op; ie zullen 
dan alles van him verliezen.” 14 Ze weren 
nog niet uutpraot of daor weren de kae-
merheren van de keuning al, die Haman 
zo vlogge meugelik naor et feest brochten 
dat Ester verzorgd hadde.

De val van Haman

Zo weren de keuning en Haman weer 
bi’j keuninginne Ester te gaaste. 2 Ok 

op disse twiede dag zee de keuning, wiels 
de wien schonken wodde, tegen Ester: 
“Wat willen jow vraogen, keuninginne 
Ester? Et zal jow geven wodden. Wat is 
jow weens? Al was et de helte van mien 
riek, jow weens zal waormaekt wodden.” 
3 Keuninginne Ester zee doe: “Majesteit, 
as jow mi’j goedgeunstig binnen en as et 
de keuning goeddonkt, schink mi’j en ok 
mien volk dan et leven; dat is wat ik vrao-
gen wil, dat is mien weens. 4 Want we bin 
verkocht, ik en mien volk, om omme-
brocht te wodden en om hielemaole uut-
roeid te wodden. Awwe verkocht weren as 
knechten en slavinnen, dan zo’k zwegen 
hebben, want zoe’n ramp zol de belangen 
van de keuning niet warkelik schae doen.” 
5 “Wie is die man, waor is die man die 
zien zinnen d’r op zet het om zoks te 
doen?” vreug keuning Ahasveros an keu-
ninginne Ester. 6 En Ester zee: “Die 
smiecht, dat is die ellendeling daore, Ha-
man!” 

Haman kromp innenneer van schrik 
veur de keuning en de keuninginne. 
7 Poer lelk leup de keuning bi'j de taofel 
weg, de peleistuun in. Mar Haman bleef, 
om keuninginne Ester om zien leven te 
smeken, want hi’j besefte dat hi’j van de 
keuning beslist niks gien goeds te ver-
waachten hadde. 8 Doe de keuning uut de 
peleistuun weerommekwam in et vertrek 
waor de eteri’je hullen wodde, hadde Ha-
man him krek op dezelde baank daele-
valen laoten waor Ester op lag. “De keu-
ninginne ok nog anranen waor ik bi'j 
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bin?!” reup de keuning uut. Amper hadde 
hi'j disse beschuldiging uterd of ze bedek-
ten Haman zien gezicht. 9 Charbona, iene 
van de kaemerheren die de keuning dien-
den, zee: “Staot d’r bi’j Haman zien eigen 
huus niet een paol van vuvendattig meter 
hoge, die Haman daelezet het veur Mor-
dechai, diezelde Mordechai die de keu-
ning iens zoe’n grote dienst bewezen 
het?” “Hang ‘m daor an,” zee de keuning. 
10 Zo wodde Haman an de paol hongen 
die hi’j klaorzetten laoten hadde veur 
Mordechai. Doe kwam de keuning weer 
wat bi’j zinnen.

Diezelde dag nog schonk keuning 
Ahasveros de bezittings van Haman, 

de vi’jaand van de Joden, an keuninginne 
Ester. En Mordechai kreeg vri’j toegang 
tot de keuning, want Ester hadde verteld 
in wat relaosie hi’j tot heur ston. 2 De 
keuning dee zien zegelring of, die hi’j Ha-
man ofneumen hadde, en gaf die an Mor-
dechai. En Ester gaf Mordechai et beheer 
over Haman zien bezittings.

8

Bevelschrift ten geunste van de Joden

3 Weer gong Ester naor de keuning. Goe-
lend vul ze an zien voeten daele en ze 
smeekte him et verdarfelike plan veur te 
wezen dat Haman, de naokommeling van 
Agag, tegen de Joden bedocht hadde. 4 De 
keuning riekte Ester de goolden staf toe. 
Doe kwam Ester in de bienen, gong veur 
de keuning staon 5 en zee: “As et de keu-
ning goeddonkt en hi’j mi’j goedgeunstig 
is, as et de keuning goed toeliekt en hi’j 
mi’j graeg lieden mag, laot d’r dan een 
schrieven uutgaon waor op de inhoold 
weerommekommen wodt op de brieven 
die schreven binnen deur Haman, de zeu-
ne van Hammedata, de naokommeling 
van Agag, de brieven waor zien plan in 
staot om in alle perveensies van et keu-
ninkriek de Joden uut te roeien. 6 Want 
hoe zol ik et onheil dat mien volk treft, 
anzien kunnen? Hoe zol ik et uutroeien 
van mien femilie anzien kunnen?” 7 Keu-
ning Ahasveros zee tegen keuninginne Es-
ter en tegen de Jood Mordechai: “Haman 
zien bezittings heb ik al an Ester geven en 

hi’jzels is an de paol hongen omreden hi’j 
de Joden om et leven brengen wol. 8 Stel-
len jim now zels een veroddering op 
schrift die neffens jim in et belang van de 
Joden is, in naeme van de keuning, en ver-
zegel die mit de keuninklike zegelring. 
Want wat schreven is in naeme van de 
keuning en verzegeld is mit de zegelring 
van de keuning, daor kan niet op weer-
ommekommen wodden.” 

9 Vot-en-daolik wodden de schrievers 
van de keuning weer bi’jenneer reupen. Et 
was de drienentwintigste dag van de dad-
de maond, de maond Siwan. D’r wodde 
een bevel op schrift steld dat krek zo was 
as Mordechai et wol en dat schreven wod-
de an de Joden, an de satrapen en de gou-
verneurs, en an de kopstokken van alle 
perveensies van India tot Ethiopië, hon-
derdzeuvenentwintig perveensies. Veur 
iedere perveensie was d’r een bevel in 
heur eigen schrift en veur ieder volk in 
zien eigen tael, ok veur de Joden in heur 
eigen schrift en heur eigen tael. 10 Mor-
dechai leut dit bevel schrieven in naeme 
van keuning Ahasveros en verzegelde et 
mit de zegelring van de keuning. Mit ru-
ters op snelle peerden, fokt in de keunink-
like peerdefokkeri’je, verstuurde hi’j de 
brieven 11 waorin ston dat de keuning de 
Joden in alle steden et recht gaf om heur 
te verienigen en heur leven te verdedigen; 
iedere groep mit waopens van wat volk of 
uut wat perveensie ok, die heur en ok 
heur kleine kiender en vrouwluden anva-
len wollen, mochten ze tot de laeste man 
ommebrengen, en heur bezittings moch-
ten ze holen. 12 In alle perveensies van 
keuning Ahasveros zol dit recht gellen 
veur iene bepaolde dag, en wel de dattien-
de dag van de twaelfde maond, de maond 
Adar. 13 In alle perveensies mossen of-
schriften van de brief verspreided wodden. 
De inhoold d’r van mos overal as wet of-
kondigd wodden en an alle volken be-
kendmaekt, zodat de Joden heur tegen de 
stelde dag klaorholen konnen om heur 
vi’janen te wreken. 14 Op bevel van de 
keuning vertrokken de ruters in zeuven 
haosten op heur snelle, keuninklike peer-
den. Ok in et kesteel van Susan wodde de 
wet ofkondigd. 
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15 Mordechai kwam bi’j de keuning 
weg in een keuninklik klied van fien lin-
nen, sangenblauw en wit van kleur, mit 
een grote goolden kroon op et heufd en 
een sangenrooie maantel van mosselbaord 
omme. En de stad Susan joelde en was 
slim bliede. 16 Veur de Joden was d’r niks 
as locht en vreugde, bliedschop en ere. 
17 In alle perveensies en in alle steden was 
onder de Joden een protte bliedschop zo 
gauw et bevel en de wet van de keuning 
d’r bekend wodden. D’r wodden eteri’jen 
hullen en d’r wodde feestvierd. En een 
protte meensken uut alle volken van et 
laand sleuten heur bi’j de Joden an, want 
ze weren slim bange wodden veur de Jo-
den. 

De vi’janen versleugen

De dattiende dag van de twaelfde 
maond, de maond Adar, breuk an. De 

dag waor et bevel en de wet van de keu-
ning op uutvoerd wodden zollen, de dag 
waorop de vi’janen van de Joden heur in 
heur macht hoopten te kriegen. Mar et 
tegenovergestelde gebeurde: et weren krek 
de Joden die heur anvallers in heur macht 
kregen. 2 Die dag sleuten de Joden heur 
in alle steden anien, in alle perveensies van 
keuning Ahasveros zien riek, om heur die 
op heur ondergang uut weren, omme te 
brengen. Gieniene hul et in de bienen te-
gen de Joden, want aangst veur de Joden 
hadde him van alle volken meester maekt. 
3 De kopstokken van alle perveensies, de 
satrapen, de gouverneurs en de keunink-
like ambteners, steunden de Joden omre-
den ze bange weren veur Mordechai. 
4 Mordechai hadde ommes een hoge pe-
sisie in et peleis en zien roem breidde him 
over alle perveensies uut. Hi’j wodde hoe 
langer hoe meer een nog machtiger man. 
5 De Joden sleugen mit et zweerd op al 
heur vi’janen in en ze zi’jden dood en 
verdarf. Ze deden mit heur anvallers wat 
ze wollen. 6 In et kesteel van Susan broch-
ten ze niet minder as vuufhonderd man 
omme. 7 Ok Parsandata, Dalfon en Aspata, 
8 Porata, Adalja en Aridata, 9 Parmasta, 
Arisai en Aridai en Waizata brochten ze 
omme, 10 de tien zeunen van Haman, de 
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zeune van Hammedata, de vi’jaand van de 
Joden. Mar heur bezittings raekten ze mit 
gien vinger an. 

11 Doe de keuning die dag verneum 
hoevule meensken d’r in et kesteel van 
Susan ommebrocht weren, 12 zee hi’j te-
gen keuninginne Ester: “Alliend al in et 
kesteel van Susan hebben de Joden vuuf-
honderd man ommebrocht, waoronder ok 
de tien zeunen van Haman. Wat zullen ze 
dan wel niet daon hebben in de aandere 
perveensies van et keuninkriek! Wat wil-
len jow veerder nog vraogen? Et zal jow 
geven wodden. Wat is jow weens? Hi’j zal 
waormaekt wodden.” 13 Ester zee doe: 
“As et de keuning goeddonkt, laot hi’j de 
Joden in Susan dan toestemming geven 
om ok morgen te haandelen neffens de 
wet die veur vandaege gelt. En laoten de 
lieken van Haman zien tien zeunen an de 
paol hongen wodden.” 14 De keuning gaf 
kommedaosie dat et zo gebeuren zol. D’r 
wodde in Susan een wet ofkondigd, en ok 
wodden de tien zeunen van Haman op-
hongen. 15 De Joden in Susan sleuten 
heur dan ok op de veertiende dag van de 
maond Adar anien en ze brochten in Su-
san nog es driehonderd meensken omme. 
Mar heur bezittings raekten ze mit gien 
vinger an. 

16-17 Ok de aandere Joden, argens in 
de perveensies van et keuninkriek, hadden 
heur aniensleuten en heur leven verde-
digd. Op de dattiende dag van de maond 
Adar verschaften zi’j heur rust deur vu-
venzeuventigduzend van heur vi’janen 
omme te brengen. Heur bezittings raekten 
ze mit gien vinger an. Op de veertiende 
van die maond hullen ze rust en ze maek-
ten van die dag een feestdag. 18 (De Joden 
in Susan daorentegen, die heur op lieke-
wel de dattiende as de veertiende van die 
maond aniensleuten hadden, hullen rust 
op de vuuftiende en maekten van die dag 
een feestdag.) 19 Zo komt et dat de Joden 
van et plattelaand, die in steden wonen 
zonder mure d’r omhenne, de veertiende 
dag van de maond Adar vieren mit feest-
vreugde, een feestmaol en et mekeer op 
die dag toesturen van lekkers.
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Veurschriften veur et Purimfeest

20 Mordechai stelde al disse gebeurtenis-
sen op schrift en hi’j stuurde brieven naor 
de Joden in alle perveensies van keuning 
Ahasveros zien riek, as ze now kotbi’j of 
veer vot woonden. 21 Daorin verplichtte 
hi’j heur d’r toe om ieder jaor weer lieke-
goed op de veertiende as op de vuuftien-
de dag van de maond Adar de reden te 
vieren, 22 dat dit de daegen weren waor-
op de Joden rust kregen en niet meer 
deur heur vi’janen bedriegd wodden, en 
omreden dit de maond was waor de droe-
fenis in veraanderd was in bliedschop, een 
dag van rouw wodden tot een feestdag. Ze 
mossen d’r feestelike daegen van eten en 
drinken van maeken, daegen waorop ze 
mekeer lekkers toestuurden en geschen-
ken gavven an de aarme meensken. 23 De 
Joden gavven gevolg an wat Mordechai 
heur schreef en maekten zo een vaast ge-
bruuk van wat, waor ze zels al een begin 
mit maekt hadden. 

24 Want zo was et gaon: Haman, de 
zeune van Hammedata, die een naokom-
meling was van Agag en de vi’jaand was 
van alle Joden, hadde een plan bedocht 
om de Joden uut te roeien. Hi’j hadde et 
Pur, dat wil zeggen et lot, gooien laoten 
om paniek onder heur te zi’jen en heur 
uutroeien te kunnen. 25 Mar naodat Ester 
mit de keuning praot hadde, gaf die niet 
alliend toestemming om een brief te 
schrieven mar besleut hi’j ok dat et onheil 
dat Haman mit zien verdarfelike plan te-
gen de Joden beraomd hadde, op zien ei-
gen heufd daelekommen zol. Him en zien 
zeunen hebben ze an de paol hongen. 
26 Et is naor et woord 'pur' dat die daegen 
Purim nuumd wodden.
 Vanwegens de inhoold van et schrieven 
van Mordechai en ok vanwegens alles wat 
ze mitmaekt hadden en wat heur over-
kommen was, 27 neumen de Joden de 
verplichting op heur om disse beide dae-
gen gienertied stillegies veurbi’j gaon te 
laoten, mar om ze ieder jaor te vieren op 
de veurschreven wieze en op de vaaste-
stelde tied. Ze wollen dit tot een vaast ge-

bruuk maeken veur heurzels en veur heur 
naokommelingen en veur iederiene die 
him bi’j heur ansluten zol. 28 De heugen-
schop an disse daegen mos levend hullen 
wodden. Ze mossen vierd wodden deur 
iedere generaosie en deur iedere femilie, 
in iedere perveensie en in iedere stad. 
Gienertied moch de viering van disse 
Purimdaegen bi’j de Joden in onbruuk 
raeken en ok bi’j heur naokommelingen 
mochten ze niet vergeten raeken. 29 Keu-
ninginne Ester, de dochter van Abichaïl, 
stelde tegere mit de Jood Mordechai een 
twiede schrieven op om Purim mit grote 
naodrok verplicht te stellen. 30 D’r wod-
den brieven stuurd naor alle Joden in alle 
honderdzeuvenentwintig perveensies van 
Ahasveros zien keuninkriek, mit uterings 
van vrundschop en trouw. 31 Daor wodde 
de viering van Purim op de vaastestelde 
tied in verplicht steld. Ze mossen heur 
holen an wat de Jood Mordechai heur op-
legd hadde – ok keuninginne Ester legde 
heur dit now op – en ze mossen heur ho-
len an de verplichtings die ze veur heur-
zels en veur heur naokommelingen an-
gaon weren veur wat et vaasten en jam-
meren angaot. 32 Ester heur bevelschrift 
bevatte verplichte veurschriften veur de 
Purimdaegen en de inhoold d’r van wod-
de te boek steld.

Mordechai zien anzien

Keuning Ahasveros legde liekewel 
et vaastelaand as de eilanen veur 

de kust een belasting op. 2 Al zien mach-
tige daoden en kriegsmaanschop bin op-
tekend in de kronieken van de keunings 
van Medië en Perzië, krekkengeliek as alle 
biezunderheden over de hoge pesisie die 
de keuning an Mordechai geven hadde. 
3 Mordechai, de Jood, volgde in rang om-
mes vot-en-daolik op keuning Ahasveros. 
Hi’j ston bi’j de Joden in anzien en was 
bi’j heur allemaole geliefd, want hi’j 
streefde et gelok van zien volk nao en was 
een pleitbezorger veur et goedgevuulte 
van iederiene die tot dit volk heurden. 
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