
Inleiding op Ester (Grieks)

Et boek Ester het zien naeme kregen van de heufdpersoon, Ester, een Joodse vrouw an et 
Perzische hof die heur eigen volk veur driegende ondergang hudet. Et verhael speult him 
of in de vuufde of vierde ieuw v.Chr., in de tied van de regering van Artaxerxes I of II. 
De Griekse versie van et boek Ester is een vertaeling van een Hebreeuws boek Ester. Dit 
Hebreeuwse boek, dat niet beweerd bleven is, was zels een bewarking van et oons beken-
de boek Ester, dat in de Hebreeuwse biebel opneumen is. Te opzichte van et kanonieke 
boek Ester bin in Ester Grieks vassen inkot en bewarkt, mar d’r bin ok zes grote toevoe-
gings te vienen. In de vertaeling wodden die angeven mit de letters A tot en mit F. Nef-
fens Ester Grieks F:11 wodde et boek in Jeruzalem uut et Hebreeuws vertaeld deur een 
zekere Lysimachus, en opstuurd naor Iegypte om et poerimfeest bi’j de Joden daor veur 
te stellen. Riekaans bevatte et boek doe nog niet de verodderings van de keuning (toe-
voeging B en E), mar bin die laeter toevoegd. Ester Grieks is ontstaon en gruuid tussen 
160 v.Chr. en 90 n.Chr.

Et boek kan daelezet wodden as een novelle. Et wodt ok wel anduded as een historise-
rend wieshiedsverhael: een moraliserende bosschop, verpakt in een verhael. Wat et soorte 
stiel en thema angaot vertoont et boek relaosie mit et boek Judit. Et Grieks van et boek is 
over et algemien goed, mar beheurlik ienvooldig. Alliend de verodderings van de keuning 
bin in hiel verzorgd Grieks schreven. 

Krek as in Ester Hebreeuws wodt in Ester Grieks de grote lijn van et boek vormd 
deur et plan van Haman om et Joodse volk te verdistreweren, en de verhindering daorvan 
deur Mordechai en Ester. Ok de aord van et poerimfeest is een belangriek thema. Een 
groot verschil mit Ester Hebreeuws is dat in Ester Grieks de hiele geschiedenis naodrok-
kelik as deur God wild en in gang zet beschreven wodt. Zo wodt een theologisch ele-
ment, God zien zorg veur zien volk, toevoegd.

Et boek begint mit een droom waorin de Joodse hoveling Mordechai op raodselachtige 
wieze van God te heuren krigt wat d’r gebeuren zal (A:1-11). Dan wodt uutstokt hoe de 
Joden bedriegd wodden (A:12-3:15). Mordechai gaot naor zien nichte Ester, iene van de 
vrouwluden van de Perzische keuning, en overtuugt heur van de noodzaeke om bi’j de 
keuning veur heur volk om genaode te smeken, ondaanks et feit dat heur leven daordeur 
geveer lopen kan (4:1-17). Et centrum van et boek bestaot uut gebeden van Mordechai 
en Ester waorin ze God om hulp vraogen (C:1-30). Daornao heuren we hoe de keuning 
Ester welwillend krigt (D:1-5:5a) en hoe de Joden bi’j slot van zaeke de overwinning be-
haelen (5:5b-10:2). Et verhael slöt of mit een verwiezing naor et begin: Mordechai herin-
nert him zien droom en begript dat de hiele geschiedenis daor al in veurspeld was (10:3-
F:10). In F:11 wodt de Griekse vertaeler nog vermelded.
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Mordechai zien droom

In et twiede jaor van de regering 
van keuning Artaxerxes de Grote, op 

de eerste dag van de maond nisan, hadde 
Mordechai, de zeune van Jaïr, de zeune 
van Simi, de zeune van Kis, uut de stam-
me Benjamin, een droom. 2-3 Die Mor-
dechai was een Jood, iene van de meens-
ken die tegere mit Jechonja, de keuning 
van Juda, deur keuning Nebukadnessar 
van Babylonië as ballings uut Jeruzalem 
wegvoerd weren, en hi’j woonde in de 
stad Susa. Hi’j was een invloedriek man, 
die een funktie an et keuninklik hof uut-
voerde.

A

4 Dit was de droom van Mordechai: 
Raozen en kebaol, donderslaegen en eerd-
bevings, alderaosie op eerde. 5 Twie grote 
draeken gongen op mekeer of, klaor om 
te vechten. Ze brulden luud, 6 en deur dit 
gebrul maekten alle volken heur op veur 
de stried tegen et volk van de rechtveer-
digen. 7 Een dag van diepe duusternis, 
verdrokking en penaerie, geweld en grote 
alderaosie op eerde. 8 D’r breuk paniek 
uut onder et rechtveerdige volk; zi’j weren 
bange dat et onheil heur treffen zol en 
bereidden heur veur op heur ondergang. 
9 Ze reupen God an, en uut heur roepen 
ontston een grote waetervloed, zoas uut 
een kleine bron een briede revier. 10 Et 
zunnelocht verscheen, de nederigen wod-
den verheven en wie in hoge anzien ston-
nen wodden deur heur verscheurd. 

11 Naodat Mordechai wakker wodden 
was, bleef hi’j prakkeseren over zien 
droom, waorin hi’j zien hadde wat God 
van doel was; tot laete in de aovend span-
de hi’j him tot et uterste in om de droom 
te begriepen.

Mordechai veurkomt een anslag

12 Op een keer lag Mordechai in de tuun 
van et peleis uut te rusten, krek as Gabata 
en Tarra, twie haremwaachters die de keu-
ning as peleiswaachter dienden. 13 Hi’j 
heurde hoe zi’j mittenneer overlegden, 
luusterde andachtig en kwam zo te weten 
dat zi’j een plan beraomden om keuning 
Artaxerxes om et leven te brengen. Hi’j 

brocht de keuning van heur veurnemen 
op de hoogte. 14 De keuning stelde de 
twie haremwaachters bloot an een ver-
heur; ze bekenden en wodden wegleided. 
15 De keuning leut disse gebeurtenis 
schriftelik vaasteleggen, zodat de heugen-
schop d’r an beweerd blieven zol, en ok 
Mordechai schreef d’r over. 16 Zo kwam 
et dat de keuning Mordechai him in een 
funktie an et hof anstelde en him ge-
schenken gaf.

17 Haman, de zeune van Hammedata, 
een Bugener, ston bi’j de keuning in hoge 
anzien. Hi’j zun op middels om Morde-
chai en zien volk kwaod te doen, om wat 
d’r gebeurd was mit de twie haremwaach-
ters van de keuning.

Keuninginne Wasti verstoten

Et was in et dadde regeringsjaor van 
Artaxerxes, de Artaxerxes die over 

honderdzeuvenentwintig perveensies 
heerste, tot in India. 2 In dat jaor, doe hi’j 
veur et eerst in Susa zetelde, 3 hul hi’j een 
feestelike ontvangst veur zien dienstvolk, 
veur de rieksgroten van de Perzen en de 
Meden, veur gaasten uut aandere volken 
en veur de oppersatrapen.

1

4-5 Doe dit feest veurbi’j was en de 
keuning honderdtachtig daegen lange de 
riekdom van zien keuninkriek en de 
pracht en praol waor hi’j him in verheug-
de zien laoten hadde, richtte hi’j veur alle 
inwoners van de stad een drinkfeest an, 
dat zes daegen duurde. Et wodde hullen in 
de bindertuun van et keuninklik peleis, 
6 die versierd was mit gedieneri'je van fien 
linnen en ketoen. Mit sangenblauwe lin-
nen koren weren die vaastemaekt an de 
goolden en zulveren kapitelen van mar-
meren en grenieten pielders. Op een mo-
zaïekvloer van smaragd, parlemoer en 
marmer stonnen goolden en zulveren 
rustbaanken, waorover ragfiene spreien mit 
een berduursel van kleurrieke bloememo-
tieven laggen, en rondomme weren rozen 
stri’jd. 7 D’r weren bekers van goold en 
zulver en ok vul d’r een kleine robijnen 
beker mit een weerde van dattigduzend 
telent te bewonderen. En d’r was een 
overdaod an zute wien zoas de keuning 
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die zels graeg dronk. 8 D’r gullen veur dit 
drinkfeest gien van teveuren vaastestelde 
regels, omreden keuning Artaxerxes et zo 
wol; hi’j hadde de hofmeesters opdreugen 
an zien weensen en an die van de gaasten 
integen te kommen. 9 Ok Wasti, de keu-
ninginne, richtte een drinkfeest an, veur 
de vrouwluden in et keuninklik peleis.

10 Op de zeuvende dag, doe keuning 
Artaxerxes in een goeie bujje was, beveel-
de hi’j Haman, Bazan, Tarra, Boraze, Za-
tolta, Abataza en Taraba – de zeuven ha-
remwaachters die zien knechten weren – 
11 om de keuninginne bi’j him te bren-
gen. Hi’j wol heur in heur weerdighied 
bevestigen deur heur de keuninklike 
heufdbaand omme te doen, en heur 
schoonhied zien te laoten an de rieks-
groten van de volken, want zi’j was mooi. 
12 Mar keuninginne Wasti geheurzemde 
him niet, ze weigerde mit de harem-
waachters mit te gaon. De keuning vuulde 
him raekt. Poer lelk 13 zee hi’j tegen zien 
dienstvolk: “Dit is wat Wasti zegd het. 
Oordiel en neem een besluut.”

14 Van de rieksgroten van de Perzen en 
de Meden weren Arkeseüs, Sarsateüs en 
Malesear de meerst vertrouwde raodshe-
ren van de keuning, zi’j bekliedden de 
hoogste pesisies. Ze traden naor veuren 
15 en gavven an hoe d’r neffens de wet in 
vergeliek mit keuninginne Wasti haandeld 
diende te wodden, now zi’j niet daon had-
de wat de haremwaachters heur naemens 
de keuning opdreugen hadde. 16 Memu-
chan zee tegen de keuning en de rieks-
groten: “Niet alliend tegenover de keu-
ning het keuninginne Wasti heur misdreu-
gen, mar ok tegenover alle rieksgroten en 
bestuurders van et keuninkriek.” 
17-18 (De keuning hadde heur ommes 
verteld wat de keuninginne zegd hadde, 
wat bescheid ze him geven hadde.) “As de 
vrouwluden van de Perzische en Medi-
sche rieksgroten heuren hoe zi’j keuning 
Artaxerxes bescheid geven het, zullen ze 
heur vandaege nog op eenzelde wieze te-
genover heur mannen durven te misdre-
gen. 19 Laot de keuning daoromme, as et 
him goeddonkt, een keuninklik besluut 
ofkondigen dat schriftelik as een wet van 
de Meden en de Perzen vaastelegd wodt, 

zodat et niet veraanderd wodden kan. 
Hierin moet bepaold wodden dat de keu-
ninginne van now of an gien toegang 
meer het tot de keuning en dat hi’j heur 
keuninklike weerdighied an een vrouw 
geven zal die beter is as zi’j. 20 Laot rond-
omme bekend wodden wat wet de keu-
ning veur zien riek weenskt of te kondi-
gen. Dan zullen alle vrouwluden heur 
mannen, aarm of riek, mit respekt integen 
kommen.” 21 Et veurstel van Memuchan 
wodde goedvunnen deur de keuning en 
de rieksgroten, en de keuning volgde et 
op. 22 Hi’j stuurde brieven naor alle dielen 
van zien riek, naor iedere perveensie in 
heur eigen tael, mit as gevolg dat alle 
manluden thuus respekt toond wodde.

Ester as keuninginne keuzen

Nao verloop van tied was de lelkens 
van de keuning bekommen, mar hi’j 

wol niks meer van Wasti weten, want hi’j 
herinnerde him mar al te goed wat zi’j 
zegd hadde en wat oordiel hi’j over heur 
veld hadde. 2 Zien knechten zeden: “D’r 
zollen veur de keuning mooie, nog onge-
repte maegies zocht wodden moeten. 
3 Laot de keuning daoromme in alle per-
veensies van zien riek volmachten anstel-
len mit de kommedaosie om op zuuk te 
gaon naor mooie maegies die nog maegd 
binnen en heur naor Susa brengen, naor et 
vrouwludeverblief. Daor moe’n de meens-
ken heur dan toevertrouwen an de bedde-
beweerder die de keuning as haremwaach-
ter dient, en heur veurzien van balsem en 
alles wat ze veerder neudig hebben. 4 En 
laot de vrouw die de keuning et beste 
toeliekt dan keuninginne wodden in et 
plak van Wasti.” Dit veurstel wodde goed-
vunnen deur de keuning en hi’j voerde et 
uut. 

5 Now woonde d’r in Susa een zekere 
Mordechai, een Jood. Hi’j was een zeune 
van Jaïr, de zeune van Simi, de zeune van 
Kis, uut de stamme Benjamin, 6 iene van 
de meensken die deur keuning Nebukad-
nessar van Babylonië as ballings uut Jeru-
zalem wegvoerd weren. 7 Hi’j hadde een 
pleegdochter, die Ester hiette; zi’j was een 
dochter van Amminadab, een breur van 

2



1219 ESTER (GRIEKS)

Mordechai zien vader. Naodat heur ool-
den wegraekt weren hadde Mordechai 
heur opvoeding op him neumen, mit de 
bedoeling om heur tot vrouw te nemen; 
et was een mooi maegien. 8 Mar doe et 
bevel van de keuning bekendmaekt was 
en d’r een protte maegies in Susa bi’jen-
neer brocht en onder toezicht van de ha-
remwaachter Gai steld wodden, wodde 
Ester ok bi’j die haremwaachter brocht. 
9 Et maegien leek him wat en ze wun 
zien genegenhied. Daoromme leut hi’j 
heur zonder uutstel de balsem en et veur-
schreven eten geven en stelde hi’j heur 
zeuven dienstmaegies uut et keuninklik 
peleis ter beschikking. Hi’j behaandelde 
heur en heur kaemermaegien in et 
vrouwludeverblief goed. 10 Ester vertelde 
niet uut wat femilie zi’j stamde of uut wat 
laand ze kwam; Mordechai hadde heur 
jommes op et hatte drokt om dit niet be-
kend te maeken. 11 En iedere dag kuierde 
Mordechai langs de veurtuun van et 
vrouwludeverblief, in de hoop uut te vie-
nen hoe et Ester vergong.

12 Ieder maegien kreeg een schoon-
hiedsbehaandeling: zes maonden wodde ze 
masseerd mit mirre-eulie, zes maonden 
mit roekende balsems en crèmes. Doe 
heur schoonhiedsbehaandeling nao twaelf 
maonden klaor was, 13 was et mement 
kommen om naor de keuning toe te gaon. 
Diegene an wie et opdreugen was, brocht 
heur van et vrouwludeverblief naor et 
keuninklik peleis. 14 Aovens gong ze daor 
naor binnen, en as ‘t morgen wodde gong 
ze naor een aander pat van et vrouwlude-
verblief, waor de beddebeweerder Gai de 
keuning as haremwaachter diende. Een 
maegien gong gienertied een twiede keer 
naor de keuning toe, behalven as ze per-
soonlik bi’j him ontbeuden wodde.

15 Op een dag was et de beurt van Es-
ter, de dochter van Mordechai zien omke 
Amminadab, om naor de keuning toe te 
gaon. Niks van wat de haremwaachter 
heur anraoden hadde, had ze aachterwe-
gens laoten, en ze wekte dan ok de be-
wondering van iederiene die heur zag. 
16 Zo gong Ester bi’j keuning Artaxerxes 
binnen, in et zeuvende jaor van zien rege-
ring, in de twaelfde maond, de maond 

adar. 17 En de keuning vuulde liefde veur 
Ester, meer as alle aandere maegies wun 
zi’j zien genegenhied. Hi’j keus heur as 
zien vrouw en dee heur de keuninklike 
heufdbaand omme 18 Om zien huwlik 
mit Ester te vieren, richtte de keuning 
veur al zien dienstvolk en alle machtheb-
bers een drinkfeest an dat zeuven daegen 
duurde. Ok schul hi’j zien onderdaonen 
heur schulden kwiet.

Mordechai veurkomt een anslag

19 Mordechai voerde een funktie uut an 
et hof. 20 Ester hadde nog de hieltied niet 
verteld uut wat laand zi’j ofkomstig was, 
zoas Mordechai heur op et hatte drokt 
hadde. Hi’j hadde d’r wel bi’j heur op an-
drongen om, krek as doe ze nog bi’j him 
woonde, ontzag veur God te hebben en 
heur an zien geboden te holen. Ze veraan-
derde heur levenswieze niet. 21 De twie 
haremwaachters die et bevel voerden over 
de keuninklike liefwaacht, argerden heur 
d’r an dat Mordechai een goeie funktie 
kregen hadde, en ze beraomden een plan 
om keuning Artaxerxes omme te brengen. 
22 Mordechai heurde van heur veurne-
men. Hi’j brocht Ester d’r van op de 
hoogte en zi’j lochtte de keuning over et 
komplot in. 23 De keuning ondervreug de 
twie haremwaachters en leut heur ophan-
gen, en om Mordechai te eren gaf hi’j 
kommedaosie om van de dienst die disse 
him bewezen hadde een antekening te 
maeken in de riekskronieken, zodat de 
heugenschop daor an beweerd blieven zol.

Bevelschrift tegen de Joden

Nao verloop van tied wodde Haman, 
de zeune van Hammedata, een Buge-

ner, deur keuning Artaxerxes mit een hoge 
pesisie vereerd: hi’j kreeg et belangriekste 
plak onder et dienstvolk. 2 Alleman an et 
keuninklik hof beug him iederkeer veur 
him daele, want zo hadde de keuning et 
beveulen. Mar Mordechai beug gienertied 
veur him. 3 Et dienstvolk sprak Mordechai 
daorover an: “Waoromme negeren jow et 
bevel van de keuning, Mordechai?” 4 Dit 
vreugen ze him iedere dag weer, zonder 

3
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dat hi’j heur wat van heur woorden an-
trok. Bi’j slot van zaeke lichtten zi’j Ha-
man d’r over in dat Mordechai gien ge-
heur geven wol an et gebod van de keu-
ning en dat hi’j heur verteld hadde dat hi’j 
een Jood was. 5 Doe Haman heurde dat 
Mordechai niet veur him deur de kni’jen 
gong, wodde hi’j raozend, 6 en hi’j neum 
him veur om alle Joden in Artaxerxes zien 
riek uut te roeien. 

7 In et twaelfde regeringsjaor van Arta-
xerxes stelde Haman een veroddering op, 
en hi’j wurp et lot over alle daegen en 
over alle maonden, iene veur iene, om een 
dag vaaste te stellen waorop hiel Morde-
chai zien volk ommekommen zol. Et lot 
vul op de veertiende dag van de maond 
adar. 8 Daornao zee Haman tegen keu-
ning Artaxerxes: “D’r is een bepaold volk, 
heer, dat over jow hiele keuninkriek ver-
spreided tussen de aandere volken leeft. 
Heur wetten verschillen van die van alle 
aandere volken en an jow wetten holen ze 
heur niet. De keuning het d’r alderminst 
baot bi’j om heur nog langer te dulden. 
9 As et de keuning goeddonkt, laot hi’j 
dan kommedaosie geven om heur omme 
te brengen. Dan zal ik tienduzend telent 
zulver an de keuninklike schatkiste betae-
len.” 10 De keuning dee zien ring of, gaf 
him an Haman om daor et bevelschrift 
tegen de Joden mit te verzegelen, 11 en 
hi’j zee: “Jow geld meuj' holen, en mit dat 
volk kuj' doen wat je goeddonkt.” 

12 Zo wodden op de dattiende dag van 
de eerste maond de schrievers van de keu-
ning optrommeld. In kommedaosie van 
Haman schreven zi’j, in naeme van keu-
ning Artaxerxes, een brief an alle bevel-
hebbers en an de gouverneurs van ieder 
van de honderdzeuvenentwintig perveen-
sies, van India tot Ethiopië, an ieder van 
heur in de tael van zien eigen volk. 13 Of-
schriften van disse brief wodden deur bos-
schoppers rondomme in et riek versprei-
ded. D’r wodde in beveulen om op iene 
bepaolde dag van de twaelfde maond, de 
maond adar, et Joodse volk uut te roeien; 
heur bezittings mochten ofpakt wodden.

Hier volgt de tekst van de brief: 
“Artaxerxes, de grote keuning, B

maekt de gouverneurs van alle honderd-
zeuvenentwintig perveensies van India tot 
Ethiopië en de onder heur staonde dis-
triktsbestuurders et volgende bekend. 

2 As vost over een protte volken en 
heerser over de hiele bewoonde wereld, 
he’k de weens om mien onderdaonen een 
in alle opzichten bestaon zonder zorgen te 
geven – ik perbere in mien bestuur de 
hieltied de grootst meugelike redelikhied 
en welwillendhied, en wor niet eigenwies 
deur heerszucht dreven. Ik wol beschae-
ving brengen tot an de veerste greenzen 
van et keuninkriek, zodat et volk veilig 
reizen kunnen zol, en ik wol de deur ie-
deriene gunterde vrede herstellen. 3 Doe 
ik mien raodsheren de vraoge veurlegde 
op wat wieze dit daon wodden kon, het 
Haman, die bi’j oons uutblinkt deur zien 
helder inzicht, die bliek geven het van een 
niet oflaotende toewijding en trouw, die 
niet waankel staot en die et twiede plak in 
et keuninkriek innemt, 4 oonze andacht 
d’r op vestigd dat d’r him onder alle stam-
men van de wereld een kwaodwillig volk 
mingd het dat in zien wetten ofwiekt van 
ieder aander volk en de keuninklike ver-
odderings altied negeert, waordeur of-
breuk daon wodt an et deur oons zo net-
ties voerde beleid.

5 Naodat wi’j zo vaastesteld hebben dat 
alliend dit volk zonder onderbreking mit 
iederiene in onmin leeft, him an vremde 
wetten hoolt, ofkerig is van oonze gebru-
ken en de zwaorste misdaoden begaot, 
waordeur d’r in et keuninkriek gien be-
stendighied beriekt wodt, 6 geven wi’j 
kommedaosie dat diegenen die anduded 
in et bevelschrift van Haman wodden, 
oonze volmacht en oonze twiede vader, 
radikaol en onverbiddelik uutroeid wod-
den moeten, vrouwluden en kiender in-
begrepen, zonder dat ok mar iene ontzien 
wodt, en wel nog in dit jaor, op de veer-
tiende dag van de twaelfde maond, de 
maond adar. 7 As zi’j die heur in et verle-
den en in et now kwaodwillig toond heb-
ben, op iene dag mit geweld et doderiek 
injaegd wodden, zal oons dat veur de toe-
komst verzekeren van een bestendig be-
stuur dat van now of an in alle rust uut-
oefend wodden kan.”
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In iedere perveensie wodden ofschrif-
ten van de brief ophongen. Alle vol-

ken wodden hierin opdreugen om heur 
tegen de nuumde dag klaor te holen. 
15 De meensken leuten gien tied verleu-
ren gaon, ok in Susa niet. En wiels de 
keuning en Haman et op een drinken zet-
ten, raekte de stad in rep en roer.

3

Mordechai zien beroep op Ester

Doe Mordechai verneum wat d’r 
gaonde was, scheurde hi’j zien kleren, 

dee hi'j een rouwklied an en gooide stof 
over zien heufd. Hi’j haostte him langs de 
heufdstraote de stad deur, wiels hi’j almar 
uutreup: “D’r wodt een gaans onschuldig 
volk veroordield!” 2 Veur de peleispoort 
bleef hi’j staon, want et was niet toestaon 
om de tuun van et peleis in rouwkleren in 
te gaon. 3 In alle perveensies waor de brief 
ophongen wodde heerste binnen de kot-
ste keren diepe rouw onder de Joden: ze 
jammerden luud, ze trokken een rouw-
klied an en legden heur daele in et stof. 

4 De kaemermaegies en de harem-
waachters brochten Ester op de hoogte 
van wat d’r gaonde was. Slim schrokken 
leut zi’j Mordechai kleraosie brengen, zo-
dat hi’j die anstrupen zol in plak van zien 
rouwklied. Mar hi’j weigerde om dat te 
doen. 5 Doe ontbeud Ester de beddebe-
weerder Achrateüs, heur persoonlike 
knecht, en stuurde him naor Mordechai 
om te vraogen wat d’r krek gaonde was. 
7 Mordechai vertelde him wat d’r gebeurd 
was, en hoe Haman de keuning tiendu-
zend telent veur de schatkiste toezegd 
hadde as de Joden ommebrocht wodden 
zollen. 8 Butendat gaf hi’j him et in Susa 
ophongen ofschrift van de brief waor heur 
dood in anzegd wodde; dat mos hi’j an 
Ester zien laoten. “En,” zee Mordechai, 
“vraog heur mit klem om naor de keu-
ning te gaon, om him veur et volk om 
genaode te smeken. Zegge heur weerom-
me te daenken an de tied dat ze nog een 
ienvooldig bestaon leidde en deur mi’j 
grootbrocht wodde, now Haman, de op 
iene nao belangriekste in et riek, bi’j de 
keuning op oonze dood androngen het. 
Zi’j moet de Heer anroepen en bi’j de 

4

keuning veur oons pleiten. 9 Achrateüs 
gong naor Ester weeromme en brocht 
heur alles over. 10 Hierop zee Ester: “Gao 
Mordechai zeggen 11 dat alle volken van 
et keuninkriek weten dat iedere man of 
vrouw die zonder ontbeuden te wezen 
naor de keuning gaot en in de bindertuun 
komt, reddeloos verleuren is. Alliend die-
gene wie de keuning zien goolden staf 
toestikt, brengt et d’r levend van of. En ik 
bin now al in gien dattig daegen bi’j de 
keuning reupen.” 12 Doe Achrateüs Ester 
heur bescheid an Mordechai overbrocht, 
13 dreug Mordechai him op dit tegen Es-
ter te zeggen: “Daenke mar niet dat ie as 
ienigste van alle Joden in et riek ontkom-
men zullen. 14 As ie now niks onderne-
men, now et mement d’r is, komt d’r van 
een aandere kaante wel hulp en beschar-
ming veur de Joden. Mar ie en je vader 
zien femilie kommen dan omme. Wie wet 
bin ie wel krek mit et oge op disse situao-
sie, keuninginne wodden.” 15 Doe leut Es-
ter heur knecht dit bescheid an Morde-
chai overbrengen: 16 “Roepe de Joden die 
in Susa wonen bi’j mekeer en vaast veur 
mi’j: eet niet en drink niet, daegs niet en 
naachs niet, drie daegen lange. Mien kae-
mermaegies en ik zullen ok niks eten. 
Daornao za’k naor de keuning gaon, al is 
dat tegen de wet en breng ik mien leven 
daormit in geveer.” 17 Doe gong Morde-
chai vot, en hi’j dee wat Ester van him 
vraogd hadde.

Bidden van Mordechai en Ester

Mordechai reup de Heer an. Weer-
ommedaenkend an alles wat de 

Heer daon hadde, 2 biddede hi’j: “Heer, o 
Heer, keuning die over alles heersen, jow 
hebben macht over al wat bestaot. As jow 
Israël redden willen, kan gieniene dat 
verhinderen. 3 Jow hebben de hemel en 
de eerde maekt en alles wat d’r op eerde te 
bewonderen is. 4 Daoromme bin jow 
Heer over alles en kan gieniene him tegen 
jow, de Heer, verzetten. 

5 Alles is jow bekend, Heer, jow weten 
dat ik niet uut overmoed, verbelinge of 
grootsighied haandelde doe ik weigerde 
om mi’j daele te bugen veur die hoog-

C
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moedige Haman. 6 Ik zol bereided west 
wezen om zien voetzolen te tuten a’k Is-
raël daormit redden kund hadde. 7 Ik 
hebbe alliend zo haandeld omreden ik een 
meenske niet meer ere geven wol as God. 
Ik zal mi’j gienertied veur iene aanders 
daelebugen as veur jow, mien Heer; jow 
weten dat dit gien grootsighied is. 

8 Heer, mien God, jow die keuning 
binnen, God van Abraham, speer jow volk, 
want ze bin op oonze verrinnewaosie uut, 
zi’j hebben d’r heur zinnen op zet om 
oons, die jow van ooldsher toeheuren, 
omme te brengen. 9 Verweerloos je eigen-
dom niet, et volk dat jowzels uut Iegypte 
vri’jkocht hebben. 10 Verheur mien gebed, 
ontfarm jow over oons, jow eigen volk, en 
laot oonze rouw in bliedschop veraande-
ren. Laot oons in leven, zodat wi’j de lof 
van jow naeme zingen kunnen, Heer, en 
breng wie jow loven niet tot zwiegen.”

11 Hiel Israël raosde et uut, omreden et 
de dood veur ogen had.

12 Ok keuninginne Ester zocht, in doods-
nood, heur toevlocht bi’j de Heer. 13 Zi’j 
trok heur staosiekleren uut en struupte 
een rouwklied an, en in plak van heur 
heufd mit dure parfums te besprinkelen, 
gooide ze d’r stof en smerigte over. Ze be-
stedede gien inkelde andacht an heur li-
chem, en waor ze aanders een weelde an 
sieraoden dreug, hong now heur verwarde 
haor. 14 Zo biddede zi’j tot de Heer, de 
God van Israël. “Mien Heer,” zee ze, “jow 
die as ienigste oonze keuning binnen, help 
mi’j, now ik alliend stao en gien aandere 
helper hebbe as jow, 15 want ik gao mien 
leven op et spul zetten. 16 Vanof mien ge-
boorte he’k in de stamme waor ik uut 
wegkomme vertellen heurd dat jow, Heer, 
uut alle volken Israël keuzen hebben om 
veur altied jow eigen volk te wezen. Uut 
iederiene die iens leefd het keuzen jow 
oonze veuroolden, en jow hebben veur 
heur daon wat jow toezegd hadden. 
17 Wi’j hebben tegen jow zundigd en jow 
hebben oons uutleverd an oonze vi’janen,
18 omreden wi’j heur goden vereerd heb-
ben. Jow bin rechtveerdig, Heer. 19 Mar 
now is oonze bittere knechtschop heur 
niet genoeg meer, now hebben zi’j heur 

ofgoden plechtig zweerd om 20 et volk 
dat jow toeheurt uut te roeien, om te ver-
hinderen dat jow toezegging uutkomt. 
Zi’j willen wie jow loven de mond snoe-
ren en de glaans van jow tempel en jow 
alter doven, 21 en ze willen de mond van 
de heidense volken eupendoen, zodat die 
heur waangoden loven en veur altied ere 
bewiezen an een keuning die starfelik is. 
22 Geef jow staf niet pries an wie niet iens 
bestaon, laot niet toe dat oonze vi’janen 
vernederd om oonze ondergang lachen, 
mar laot heur plannen him tegen heur ke-
ren, en stelle de anstoker van dit alles in et 
eupenbaor terechte. 23 Vergeet oons niet, 
Heer, eupenbaor jow in disse tied van 
nood. En geef mi’j moed, keuning van de 
goden, hoogste in macht. 24 Legge mi’j de 
juuste woorden in de mond a’k tegenover 
de lieuw stao, en laot him de man die de 
stried mit oons angaon is haten, zodat hi’j 
en zien bondgenoten verdistreweerd wod-
den. 25 Griep in en redde oons, en help 
mi’j, now ik alliend stao en gien aandere 
helper hebbe as jow, Heer.

Alles is jow bekend, 26 jow weten dat 
ik gien inkelde weerde hecht an et tonen 
van ere veur de wettelozen en da’k d’r een 
hekel an hebbe om et bedde te patten mit 
een onbesnedene of mit wat vremde dan 
ok. 27 Jow weten da’k niet aanders kan en 
da’k een hekel hebbe an et teken van 
mien weerdighied, da’k om mien heufd 
drege op de daegen da’k in et eupenbaor 
verschien. Ik walge d’r van as van een 
maondverbaand, en op daegen da’k rust 
hebbe dreeg ik et niet. 28 Jow dienstmae-
gien het gienertied mitdaon an een maol-
tied bi’j Haman of een drinkfeest van de 
keuning mit heur anwezigens vereerd of 
van de wienoffers dronken. 29 Vanof de 
dag dat mien leven veraanderde he’k gien 
bliedschop kend, behalven in jow, Heer, 
God van Abraham. 30 Almachtige God, 
luuster naor wie jow in wanhoop anroe-
pen, redde oons van die misdaodigers, en 
maek mi’j vri’j van mien aangst.”

Bezuuk van Ester an Artaxerxes

Doe de dadde dag anbreuken was, 
hul Ester op mit heur bidden. Ze D
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legde heur rouwklied of en struupte heur 
staosieklied an. 2 Op heur mooisten in de 
kleren en opsierd gong ze onderwegens, 
nao de alziende God, de redder, anroepen 
te hebben. Ze neum twie van heur kae-
mermaegies mit; 3 op de iene leunde ze, 
zoas deftige dames doen, 4 de aandere 
leup aachter heur en dreug de sleep van 
heur klied. 5 Ze was mooier as iens, d’r lag 
een blos over heur gezichte en ze zag d’r 
slim bliede uut, as iene die heur bemind 
wet, mar heur hatte kromp innenneer van 
aangst.

6 Ze gong alle deuren deur, en doe 
ston ze veur de keuning. Klieded in zien 
staosiegewaden en opsierd mit goolden 
sieraoden en dure edelstienen zat hi’j op 
zien keuninklike troon. Hi’j was om ban-
ge van te wodden, 7 hi’j straolde macht en 
majesteit uut. Raozend lelk keek hi’j op. 
De keuninginne trilde op heur bienen en 
trok wit weg, en heur heufd zonk daele 
op de schoolder van et kaemermaegien 
dat veur heur leup. 8 Doe stemde God de 
keuning mild. Slim ongerust sprong hi’j 
op van zien troon, neum de keuninginne 
in zien aarms, hul heur vaaste tot ze weer 
staon kon en praotte vrundelik tegen 
heur. 9 “Wat is d’r, Ester?” zee hi’j. “Ie bin 
mi’j dierber as waj’ mien eigen zuster. 
Wees mar gerust: 10 ie hoeven niet te star-
ven, mien veurschrift gelt alliend veur et 
volk. 11 Komme toch dichterbi’j.” 12 Hi’j 
pakte de goolden staf en raekte daormit 
heur hals an. Daornao tuutte hi’j heur en 
zee: “Zegge mar waj’ willen.” 13 Zi’j zee 
doe: “Heer, jow leken wel een engel van 
God! Ik wodde overvalen deur ontzag 
veur jow majesteit, 14 zo eerbiedsweerdig 
bin jow, heer, en van zoe’n schoonhied is 
jow gezicht.” 15-16 Mar nog wiels zi’j 
praotte, zakte ze tot veralderaosie van de 
keuning weer innenneer. Zien hiele hof-
holing zee troostende woorden tegen 
heur.

 “Wat wi’j’, Ester?” vreug de keuning. 
“Wat is je weens? Al was et de helte 

van mien riek, ie zullen et kriegen.” 4 Es-
ter zee doe: “Et is vandaege een biezun-
dere dag veur mi’j. As et de keuning goed-
donkt, laot hi’j dan tegere mit Haman 

5

naor mi’j toe kommen: ik wil jim beiden 
vandaege feestelik onthaelen.” 5 Doe gaf 
de keuning bevel om Haman zo vlogge 
meugelik kommen te laoten. “We zullen 
doen,” zee hi’j, “wat Ester vragt.”

Feestelike ontvangst bi’j Ester

Ze gongen beidend naor Ester, naor de 
feestelike ontvangst waorover zi’j praot 
hadde. 6 Wiels ze an et drinken weren, 
vreug de keuning: “Wat is d’r, keuninginne 
Ester? Waj’ ok weensken, ie zullen et krie-
gen.” 7 Ester zee doe: “Wat ik vraogen wil, 
wat ik weenske ... 8 As jow mi’j goed-
geunstig binnen, keuning, kommen jow 
dan morgen weer mit Haman: ok morgen 
za'k jim beiden feestelik onthaelen.”

9 Haman gong bi’j de keuning weg mit 
een goed zin, hi’j was overgelokkig. Mar 
zo gauw hi’j de Jood Mordechai in de 
tuun zag wodde hi’j raozend. 10 Thuus-
kommen leut hi’j zien vrunden en Zosara, 
zien vrouw, bi’j him kommen. 11 Hi’j 
wees heur op zien riekdom en op de 
eerbewiezen waor de keuning him mit 
overlaeden hadde deur him de hoogste 
pesisie in et keuninkriek te geven en him 
et bestuur van et riek toe te vertrouwen. 
12 “En,” zee Haman, “de keuninginne 
hadde veur de feestelike bi’jienkomst be-
halven de keuning gieniene aanders as 
mi’j uutneudigd. En ok veur morgen bin 
‘k vraogd. 13 Mar dit dot mi’j allemaole 
gien plezier zolange ik Mordechai, die 
Jood, in de tuun zie.” 14 Zien vrouw Zo-
sara en zien vrunden zeden doe tegen 
him: “Laot een hoolten paol van vuuftig 
elle hoge maeken en zeg morgenvroeg 
tegen de keuning dat Mordechai daoran 
ophongen wodden moet. Dan kuj' daor-
nao bliede mit de keuning naor de keu-
ninginne gaon.” Dat veurstel leek Haman 
wel wat toe, en de paol wodde klaorzet.

Mordechai eerd

De Heer zorgde d’r veur dat de keu-
ning die naacht niet in slaop kommen 

kon. De keuning vreug daoromme zien 
leermeester om de kronieken op te haelen 
en him daoruut veur te lezen. 2 De leer-

6
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meester kwam bi’j et gedielte waorin ston 
hoe Mordechai keuning Artaxerxes waor-
schouwd hadde dat twie van zien harem-
waachters tiedens de waacht een plan be-
raomd hadden om him omme te brengen. 
3 “Wat bewies van ere of wat beloning 
hewwe Mordechai daorveur geven?” 
vreug de keuning. “Jow hebben him hiele-
maole niks geven,” zeden zien knechten 
doe.

4 Wiels de keuning zo naovraoge dee 
naor de dienst die Mordechai him bewe-
zen hadde, kwam Haman in de tuun van 
et peleis, om de keuning te vraogen om 
Mordechai an de paol te hangen die hi’j 
klaorzetten laoten hadde. “Is d’r iene in de 
tuun?” vreug de keuning. Omreden Ha-
man daor zokrek kommen was, 5 zeden 
de knechten doe: “Jaowel, Haman staot in 
de tuun.” “Laot him hier kommen,” zee de 
keuning. 6 Hi’j vreug an Haman: “Wat 
moe'k doen a'k iene ere bewiezen wil?” 
Haman docht bi’j himzels: Wie aanders as 
mi’j zol de keuning eren willen? 7 En hi’j 
zee doe: “As de keuning iene ere bewie-
zen wil ... 8 De knechten van de keuning 
zollen et fien linnen klied van de keuning 
haelen moeten en et peerd waor hi’j altied 
op ridt. 9 Dat klied en dat peerd moet de 
keuning toevertrouwen an een hoveling 
die in hoog anzien staot, en die moet dan 
de man op wie de keuning zo gesteld is et 
klied anstrupen, him op et peerd helpen 
en rondomme in de heufdstraote van de 
stad uutdregen: “Dit vaalt iederiene toe an 
wie de keuning ere bewiezen wil!” 10 De 
keuning zee tegen Haman: “Dat is een 
goed veurstel. Doe dit allemaole veur de 
Jood Mordechai, die een funktie an et hof 
bekliedet, en laot niks van wat jow veur-
steld hebben aachterwegens.”

11 Haman neum et klied en et peerd, 
hong Mordechai et klied omme, hulp him 
op et peerd en leup langs de heufdstraote 
de stad deur, luud roepend: “Dit vaalt ie-
deriene te diel an wie de keuning ere be-
wiezen wil!”

12 Mordechai gong weeromme naor et 
peleis, Haman gong hielemaole kepot 
naor huus, mit et heufd veurover. 13 An 
zien vrouw Zosara en zien vrunden ver-
telde Haman wat him overkommen was. 

Zien vrunden en zien vrouw zeden doe: 
“As die Mordechai, veur wie ie now bu-
gen mossen, tot et Joodse volk heurt, 
moej' wel uut de geunst raeken en kuj' 
niks tegen him beginnen: hi’j het de hulp 
van een levende God.” 

14 Ze weren nog niet uutpraot, of daor 
kwammen de haremwaachters, die Haman 
zo vlogge meugelik naor et deur Ester 
verzorgde drinkfeest brochten.

Val van Haman

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

ditkeer vreug de keuning, wiels ze an et 
drinken weren, an Ester: “Wat is d’r, keu-
ninginne Ester? Wat wi’j’ vraogen, wat is je 
weens? Mien halve riek kuj’ kriegen.” 
3 Ze zee doe: “As jow mi’j goedgeunstig 
binnen, keuning, geef mi’j en mien volk 
dan et leven; dat is wat ik vraogen wil, dat 
is mien weens. 4 Want we bin verkocht, 
mien volk en ikke, om verdistreweerd en 
uutroepeld te wodden en tot knechten en 
meiden maekt te wodden, wi’j en oonze 
kiender. Mar ik wil mi’j d’r niet bi’j dae-
leleggen: zoe’n lasterpraoter heurt niet 
thuus an et hof van de keuning.” 5 “Wie 
bedoel ie?” vreug de keuning. “Wie het 
zoks durven te doen?” 6 En Ester zee doe: 
“Een verachtelik wezen, die deurtrapte 
Haman daore!”

7

Haman kromp innenneer van aangst 
veur de keuning en de keuninginne. 7 De 
keuning kwam overaende en gong de 
tuun in. Haman keerde him smekend tot 
de keuninginne, want hi’j begreep dat hi’j 
in een hachelike pesisie verkeerde. 8 Doe 
de keuning uut de tuun weerommekwam, 
hadde Haman him daelezakken laoten op 
de baank waor de keuninginne op lag, om 
heur om genaode te smeken. “Mien 
vrouw ok nog anranen, en dat in mien 
eigen huus?!” reup de keuning uut. Doe 
Haman dit heurde, durfde hi’j de keuning 
niet langer an te kieken. 9 Bugatan, iene 
van de haremwaachters, zee tegen de keu-
ning: “En dit is nog niet alles: bi’j zien 
huus het Haman een paol klaorzetten lao-
ten veur Mordechai, de man die de keu-
ning destieds inlicht het, een paol van 
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vuuftig elle.” “Hang him daoran,” beveelde 
de keuning. 10 Zo wodde Haman an de 
paol hongen die hi’j klaorzetten laoten 
hadde veur Mordechai. Doe bekwam de 
lelkens van de keuning.

Diezelde dag nog gaf de keuning de 
bezittings van de lasterpraoter Haman 

an Ester. Mordechai wodde bi’j de keu-
ning ontbeuden, want Ester hadde zegd 
dat hi’j femilie van heur was. 2 Keuning 
Artaxerxes gaf de ring die hi’j Haman of-
neumen hadde an Mordechai, en Ester 
vertrouwde Mordechai et beheer over 
Haman zien bezittings toe.

8

Bevelschrift te geunste van de Joden

3 Opni’j keerde Ester heur tot de keuning. 
Ze vul an zien voeten en smeekte him om 
de verdarfelike plannen die Haman tegen 
de Joden beraomd hadde te veurkommen. 
4 De keuning steuk Ester de goolden staf 
toe, waornao ze overaende kwam, veur de 
keuning staon gong 5 en zee: “As et jow 
goeddonkt en as jow mi’j goedgeunstig 
binnen, laot dan een schrieven uutgaon 
waor Haman zien bevel om alle Joden in 
jow riek omme te brengen, opni’j in be-
keken wodden zal. 6 Want hoe zol ik et 
anzien kunnen as mien volk geweld an-
daon wodt? Hoe zol ik et verdregen kun-
nen om speerd te wodden as mien vader-
laand verdistreweerd wodt?” 7 De keuning 
zee tegen Ester: “Daor hoef ie mi’j toch 
gien toestemming veur te vraogen, now ik 
je al Haman zien bezittings geven hebbe 
en himzels an een paol hangen laoten 
hebbe omreden hi’j de Joden naor et le-
ven ston? 8 Stellen jim ok in mien naeme 
een bevelschrift op zoas et jim goeddonkt, 
en verzegel et mit mien ring. Want alles 
wat op bevel van de keuning schreven 
wodt en mit mien ring verzegeld, moet 
volmondig geheurzemd wodden.”

9 Op de drienentwintigste dag van de 
eerste maond van datzelde jaor, de maond 
nisan, wodden de schrievers ontbeuden. 
Zi’j schreven de Joden wat d’r an de op-
persatrapen en an de aandere bestuurders 
van alle honderdzeuvenentwintig satra-
pies van India tot Ethiopië beveulen was, 

an iederiene in de eigen tael van zien per-
veensie. 10 De brief an de bestuurders 
wodde in kommedaosie van de keuning 
schreven en mit zien ring verzegeld, en 
bosschoppers verspreidden d’r ofschriften 
van. 11 In disse brief gaf de keuning de Jo-
den in alle steden toestemming om nef-
fens heur eigen gebruken te leven. Buten-
dat ston hi’j heur toe om heur te verdedi-
gen en mit heur vi’janen en tegenstaan-
ders te doen wat ze wollen; 12 dit gul in 
hiel Artaxerxes zien riek veur iene dag, en 
wel veur de dattiende dag van de twaelfde 
maond, de maond adar.

Wat now komt, is de tekst van disse 
brief:E

“Van Artaxerxes, de grote keuning. An de 
bestuurders van alle honderdzeuvenen-
twintig satrapies van India tot Ethiopië en 
an alleman die oons trouw binnen. Ik 
groet jim. 

2 Een protte die al te vaeke vereerd 
wodden mit de butengewone goedgeun-
stighied van heur weldoeners, bin daor-
deur eigenwies wodden 3 en hebben niet 
alliend perbeerd om oonze onderdaonen 
leed an te doen mar ok, niet bi’j machte 
heur weelde te dregen, heur weldoeners 
an 't stroffelen te brengen. 4 Zi’j onthullen 
meensken de verschuldigde daankberhied, 
en omreden zi’j misleided weren deur de 
anmaotigende tael van heur an wie 
deugdzemhied vremd is, verkeerden zi’j 
butendat in de waan dat zi’j ontkommen 
konnen an de gerechtighied van de God 
wie gienertied wat ontgaot en die gien 
kwaodens toelat. 5 Ok is et mennigmaol 
veurkommen dat zi’j die mit et hoogste 
gezag hadden, mit schuldig wodden an et 
vergieten van onschuldig bloed en dat ze 
daordeur in een niet te keren tegenslag 
smeten wodden – hiertoe anzet deur 
vrunden an wie ze de behattiging van de 
staotszaeken toevertrouwd hadden, 6 en 
die disse nette en edelmoedige machtheb-
bers doe mit babbelegoegies en deurtrapt-
hied bedreugen.

7 Jim kun dit leren uut de aloolde ver-
haelen die deur oons volk overleverd bin-
nen. Jim kun et ok vaastestellen aj’m 
weerommedaenken an wat him veur jim 
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ogen ofspeuld het, de schaandelikheden 
die begaon binnen deur onzedige lu die 
op onweerdige wieze macht uutoefenen. 
8 Hier moet van leerd wodden veur de 
toekomst: wi’j zullen d’r naor toe warken 
om alle meensken in et keuninkriek rust 
en vrede te geven 9 deur de neudige 
veraanderings deur te voeren en de zaeken 
die onder oonze andacht brocht wodden 
in alle redelikhied en mit welwillendhied 
te beoordielen.

10 Zo is et gaon in et geval van Ha-
man, de zeune van Hammedata, een Ma-
cedoniër, die hielemaole gien Perzisch 
bloed hadde en in goedhied oonze min-
dere was, en desondaanks deur oons as 
gaaste opneumen wodde. 11 De sociaole 
gedaachte waor wi’j ieder volk mit inte-
gen kommen, wodde him in zo roeme 
maote toond dat hi’j tot oonze vader uut-
reupen wodde en dat alleman him ieder-
keer opni’j veur him daelebeug; nao de 
keuning was hi’j de belangriekste in et 
keuninkriek. 12 Zien grootsighied kende 
gien greenzen; hi’j warkte d’r op toe om 
oons van de heerschoppi’je, ja alderdeegst 
van et leven te beroven. 13 Op aachter-
bakse wieze, mit liepe leugens, perbeerde 
hi’j Mordechai, oonze redder en trouwe 
weldoener, en Ester, oonze eerzeme diel-
genote in et keuningschop, omme te 
brengen, saemen mit hiel heur volk. 14 Et 
was jommes zien bedoeling om oons mit 
disse meneuvels te isoleren, om zo de 
heerschoppi’je van de Perzen overdregen 
te kunnen an de Macedoniërs. 15 Mar wi’j 
bin tot de beviening kommen dat de Jo-
den, die disse tot op et bonke onzedige 
man uutroeien laoten willen hadde, gien 
misdaodigers binnen mar goeie burgers 
die heur an bovermaotig rechtveerdige 
wetten holen, 16 en dat zi’j kiender bin-
nen van de hoogste, grootste, levende God, 
die oons slim welgezind is en oons keu-
ninkriek leidet, zoas hi’j dat ok daon het 
veur oonze veuroolden.

17 Jim doen d’r daoromme goed an om 
de deur Haman, de zeune van Hamme-
data, stuurde brief te negeren. 18 Hi’j, die 
hierveur verantwoordelik was, is mit zien 
hiele femilie veur de poorten van Susa 
ophongen. Zo het de almachtige God 

zonder uutstel et verdiende vonnis op him 
uutvoerd.

19 Hang op alle eupenbaore plakken 
ofschriften van disse brief op, verhinder de 
Joden niet om neffens heur eigen gebru-
ken te leven 20 en help heur, zodat zi’j 
heur tegen heur anvallers verweren kun-
nen as de tied van de verdrokking komt, 
de jim bekende dattiende dag van de 
twaelfde maond, de maond adar. 21 Want 
de God die alles bestuurt, het bepaold dat 
dit veur et uutverkoren volk een dag van 
bliedschop wodt in plak van een dag van 
verrinnewaosie. 22 Jim moe’n disse bie-
zundere dag daoromme ok vol bliedschop 
vieren en tot iene van jim herdaenkings-
feesten maeken: 23 mag die dag oons en 
alleman die de Perzen goedgeunstig 
binnen now en in de toekomst an de 
bevrijding heugen, en alleman die tegen 
oons saemenzweren an de ondergang. 
24 Iedere stad of perveensie, gien inkelde 
uutzunderd, die niet in overienstemming 
mit dit bevel haandelt, ropt oonze argernis 
over him of en wodt in de braand steuken 
en verdistreweerd. Gien meenske zal daor 
nog een voete zetten, en alderdeegst wilde 
dieren en voegels zullen dat plak veurgoed 
uut de weg blieven.”

De ofschriften mossen rondomme in 
et keuninkriek dudelik zichtber op-

hongen wodden, zodat alle Joden heur 
tegen de nuumde dag klaor holen konnen 
veur de stried tegen heur vi’janen. 14 D'r 
vertrokken dan ok bosschoppers op peerd 
in zeuven haosten om te doen wat de 
keuning opdreugen hadde. Ok in Susa 
wodde et bevelschrift ophongen. 

15 Mordechai gong et peleis uut, huld 
in et keuninklike klied. Hi’j dreug een 
goolden kroon en een sangenblauwe 
heufdbaand van fien linnen. Doe de in-
woners van Susa dit zaggen weren zi’j slim 
bliede. 16 D’r breuk veur de Joden een 
tied van locht en gelok an. 17 In alle ste-
den en perveensies was bliedschop en wil-
le onder de Joden en zetten zi’j et bliede 
op een drinken zo gauw et bevelschrift 
daor ophongen wodde. En uut aangst veur 
de Joden leuten een protte heidens heur 
besnieden en wodden Jood.

8
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De vi’janen versleugen

Op de dattiende dag van de twaelfde 
maond, de maond adar, was de brief 

van de keuning rondomme ontvongen. 
2 Die dag wodden de tegenstaanders van 
de Joden ommebrocht zonder dat iene et 
perbeerde om dat tegen te holen, want et 
volk was bange veur de Joden. 3 De op-
persatrapen, de vosten en de schrievers van 
de keuning toonden respekt veur de Joden 
uut ontzag veur Mordechai; 4-5 deur et 
keuninklike bevelschrift was zien naeme 
in et hiele keuninkriek bekend wodden.

9

6 In Susa brochten de Joden vuufhon-
derd man om et leven, 7 onder wie Par-
sandata, Dalfon en Fasga, 8 Fardata, Barea 
en Sarbacha, 9 Marmasim, Arufeüs, Arseüs 
en Zabuteüs, 10 de tien zeunen van de 
Bugener Haman, de zeune van Hamme-
data, de vi’jaand van de Joden. Ok sleugen 
ze an et uutroepelen. 

11 Diezelde dag nog leut et volk de 
keuning weten hoevule meensken d’r in 
Susa ommekommen weren. 12 De keu-
ning zee tegen Ester: “Alliend al in Susa 
hebben de Joden vuufhonderd man om-
mebrocht. Hoevule van heur tegenstaan-
ders zullen zi’j dan in de rest van et riek 
wel niet ommebrocht hebben, daenk ie? 
Wat weenske ie veerder nog? Ie zullen et 
kriegen.” 13 Ester zee doe tegen de keu-
ning: “Ik zol graeg willen dat de Joden 
toestemming kregen om morgen op de-
zelde meniere te wark te gaon en om de 
tien zeunen van Haman an een paol te 
hangen.” 14 De keuning stemde hierin toe 
en leut rondomme in de stad schriftelik 
bekendmaeken dat de Joden de lieken van 
Haman zien zeunen ophangen mochten. 
15 Zo sleuten de Joden in Susa heur ok 
op 14 adar anien. Ze brochten driehon-
derd man omme, mar uutroepelen deden 
ze niet. 

16 Ok de overige Joden, argens aanders 
in et keuninkriek, sleuten heur anien en 
verdedigden heur as iene man. Zi’j verze-
kerden heur van rust deur op 13 adar 
vuuftienduzend van heur anvallers omme 
te brengen. Uutroepelen deden ze niet. 
17 Op de veertiende dag van dezelde 
maond hadden ze rust, en ze vierden die 

dag vol bliedschop en wille. 18 De Joden 
in de stad, in Susa, sleuten heur de veer-
tiende dag nog anien; zi’j hadden nog gien 
rust. Zi’j vierden de vuuftiende dag vol 
bliedschop en wille feest. 19 Dat is de re-
den waoromme veur de Joden die ver-
spreided over de butenlaanse perveensies 
wonen 14 adar een bliede feestdag is, 
waorop iederiene lekkers stuurt an zien 
bekenden, en waoromme veur de inwo-
ners van de steden in et moederlaand 
daornaost ok 15 adar een bliede feestdag 
is, waorop zi’j mekeer lekkers sturen.

Veurschriften veur et poerimfeest

20 Mordechai stelde disse gebeurtenissen 
op schrift, en hi’j stuurde dat geschrift 
naor alle Joden in Artaxerxes zien riek, of 
ze now kotbi’j woonden of veer vot. 
21 Hi’j wol dat 14 en 15 adar vaaste feest-
daegen wodden, 22 omreden de Joden op 
die daegen rust kregen hadden en niet 
meer deur heur vi’janen bedriegd wod-
den. Ok mos de hiele maond adar, waor 
heur rouw in bliedschop en heur leed in 
wille in veraanderd was, ien groot feest 
wodden, as was et een brulloft vol blied-
schop. Zi’j mossen dan an heur vrunden 
en an de aarme meensken lekkers sturen. 

23 De Joden gavven hier gevolg an, op 
grond van wat Mordechai heur schreven 
hadde: 24 hoe de Macedoniër Haman, de 
zeune van Hammedata, de stried mit heur 
angaon was, hoe hi’j een veroddering op-
steld hadde en et lot wurpen had mit de 
bedoeling om heur uut te roeien, 25 hoe 
hi’j naor de keuning gaon was om him te 
vraogen om Mordechai op te hangen, en 
hoe et leed dat hi’j perbeerd hadde om de 
Joden an te doen op zien eigen heufd dae-
lekommen was, hoe hi’jzels ophongen 
was, krek as zien kiender. 26 Et is naor et 
woord “poer”, dat in heur tael “lot” bete-
kent, dat de Joden disse daegen de naeme 
Poerim gavven, vanwegens al et leed dat 
heur, zoas in de brief ston, deur et gooien 
van et lot overkommen was. 27 Zi’j be-
sleuten om et feest dat Mordechai insteld 
hadde van now of an te vieren, zi’jzels, 
heur naokommelingen en alleman die 
him bi’j et Joodse volk ansluten zollen. En 
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de heugenschop an disse gebeurtenissen 
zullen disse daegen onveraanderlik in ere 
hullen wodden, iedere generaosie opni’j, 
in iedere stad, in ieder laand en in iedere 
perveensie. 28 Disse poerimdaegen zullen 
de hieltied weer vierd wodden, gienertied 
zullen ze bi’j et naogeslacht in et vergeet-
boek raeken.

29 Keuninginne Ester, de dochter van 
Amminadab, en de Jood Mordechai leg-
den alles wat zi’j daon hadden schriftelik 
vaaste en bekrachtigden de brief over Poe-
rim. 30 Mordechai en keuninginne Ester 
neumen dit besluut naor eigen goeddon-
ken en dreugen d’r zels de volle verant-
woordelikhied veur. 31 Deur een verodde-
ring bekrachtigde Ester et veur altied; et 
wodde schriftelik vaastelegd, zodat et gie-
nertied vergeten wodden zol.

Artaxerxes zien roem

De keuning gaf kommedaosie om 
te schrieven over zien keunin-

kriek, dat him over laand en zee uutstrek-
te, 2 over zien macht en dapperhied en 
over de riekdom en roem van zien keu-
ninkriek. Dit wodde allemaole beschreven 
in de kronieken van de Perzische en Me-
dische keunings, zodat de heugenschop 
daor an beweerd blieven zol.

10

Uutstokken van Mordechai zien droom

3 Mordechai volgde keuning Artaxerxes 
op. Hi’j hadde een protte anzien in et hie-
le keuninkriek en de Joden hadden ontzag 
veur him. Hi’j was geliefd bi’j zien hiele 
volk.

Mordechai stokte uut hoe alles verlo-
pen was. 

“Et is God die dit gebeuren laoten 
het,” zee hi’j. 2 “Ik herinnere mi’j 

now een droom die ik over disse gebeur-
tenissen had hebbe. Die droom is hiele-
maole uutkommen. 3 De kleine bron die 
een revier wodde, et zunnelocht, de grote 
waetervloed – die revier is Ester, die deur 
de keuning tot vrouw neumen is en deur 
him tot keuninginne maekt is. 4 De twie 
draeken, dat bin Haman en ikke. 5 De vol-
ken bin diegenen die heur aniensleuten 
om de heugenschop an de Joden uut te 
wissen. 6 Et volk dat God anreup en red-
ded wodde, is et mienend, Israël. De Heer 
het zien volk redded, de Heer het oons 
vri’jmaekt van al dit kwaod. God het veur 
oons tekens en grote wonderen daon die 
niet bi’j de heidens gebeurd binnen. 7 Hi’j 
hadde jommes twie lotsbestemmings be-
paold: iene veur et volk van God en iene 
veur alle overige volken. 8 Disse twie lots-
bestemmings bin warkelikhied wodden op 
et ure en de dag waorop God over alle 
volken et oordiel velde. 9 God het him 
zien volk herinnerd, hi’j het wie him toe-
heuren recht daon. 10 Daoromme moet 
zien volk Israël op disse daegen van de 
maond adar, de veertiende en de vuuftien-
de, bi’jenneer kommen om God blied-
schop en wille te tonen, iedere generaosie 
opni’j, tot in iewighied.”

F

11 Disse brief over Poerim wodde tiedens 
et vierde regeringsjaor van Ptolemeüs en 
Cleopatra brocht deur Dositeüs, die ver-
klaorde dat hi’j priester en Leviet was, en 
deur zien zeune Ptolemeüs. Zi’j verzeker-
den dat hi’j echt was en vertaeld was deur 
Lysimachus, de zeune van Ptolemeüs, iene 
uut Jeruzalem.


	Inleiding op Ester (Grieks)

