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Hasselt, De Baak, 10 februari 2019 om 10.00 uur. 
 
 
Ik probeer samen met u vanmorgen weer een stap te zetten in de boekrol van 
Ester, de feestrol die hoort bij Purimfeest. 
Over ruim een maand zullen Joden over de hele wereld dat feest weer vieren. 
Een dol feest, een soort carnaval. Een soort ‘dolle-dinsdag-vreugde’ over de 
vervolgers die werden verslagen. En veel herrie in de synagoge tijdens het lezen 
van de boekrol Ester omdat iedereen met ratels zwaait op de momenten dat de 
naam van Haman daarin klinkt. 
In eerste instantie lijkt Poerim een tamelijk oppervlakkig feest met een 
oppervlakkig boekje en een oppervlakkig verhaal waarin de naam van God niet 
voorkomt. 
Je hoort van vergaderingen van regeringsleiders aan het hof van Ahasveros, 
beter bekend als Xerxes I, koning van het Perzische Rijk van 485-465 v. Chr. Het 
gaat over intriges, manipulaties in de ‘Raad van State’, pogingen tot 
paleisrevoluties, glitterfeesten onder de Upper-ten in het Perzische Rijk, de 
prinsen en sterren van die tijd. 
 
In deze kringen treffen we ook Mordechai en Ester aan. 
En dat is wel wat vreemd. Want de ballingschap van het volk Israel in Babel was 
al lang afgelopen. Het is dan immers al een halve eeuw geleden dat koning Cyrus 
het edict uitvaardigde dat alle Joden, na 70 ballingschap, terug mochten naar 
huis. 
Waarom zijn deze mensen dan nog in Perzië? Kennelijk beleven zij, net als veel 
van hun volksgenoten, hun leven niet meer als ballingschap. Ze hebben het 
goed, ze hebben zich verregaand aangepast aan de Perzische cultuur. Ook hun 
namen wijzen daarop. Mordechai en Ester ontlenen hun namen aan Mardoek en 
Isjtar, goden in Perzië.  
Hun Hebreeuwse identiteit lijken ze achter zich te hebben gelaten. 
Je kunt ze misschien een beetje vergelijken met de Sefardische Joden die in de 
17e eeuw in ons land kwamen wonen, gevlucht uit Spanje en Portugal. Vandaar 
hun Spaans klinkende namen: de la Mar, Cassuto. Zij pasten zich vaak vergaand 
aan aan de omgevende cultuur. In tegenstelling tot de Asjkenazische Joden die 
vanuit Duitsland en Oost-Europa kwamen. Al vroeg had je in Amsterdam dan ook 
al twee verschillende synagogen, de Portugese synagoge en de Hoogduitse of 
Grote Synagoge. 
 
Toch, thuis heet Ester Hadasa, draagt ze haar Joodse naam die ‘mirthe’ 
betekent. In gesprekken met Ester kan Mordechai, hoorden we net,  zomaar 
verwijzen naar ‘uitkomst van een andere kant’ (Ester 4:14). Wellicht werd bij 
Mordechai en Ester toch nog een kaars aangestoken bij het begin van de sabbat. 
Maar goed, die identiteit is ver weg gestopt. Ze maken carrière in Perzië. 
Mordechai heeft het ver geschopt. Hij bevindt zich in de kringen aan het 
koninklijk hof, is zelfs op een gegeven moment op de hoogte van een complot 
tegen de koning en laat dat via Ester aan de koning weten.  
En Ester doet het als carrièrejager zo mogelijk nog beter, gestimuleerd door haar 
neef. Zij zet haar schoonheid in om een positie vlakbij de koning te krijgen; tot 
in zijn bed. 
‘En houd nu maar geheim dat je een Jodin bent’ heeft Mordechai  haar 
gezegd (naar Ester 2:10,20). En daar is dus ook niets van te merken bij Ester, 
niet in naam, niet in moraal, niet in levensstijl tussen de vrouwen aan het hof. 
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Maar de wereldgeschiedenis leert ons, helaas: je kunt je als Jood nog zo 
aangepast gedragen, maar je bent en blijft een Jood. Al zou je het zelf vergeten 
dan komen er wel anderen die je daaraan zullen herinneren. 
Ik herinner me hoe mijn collega George Cassuto (1929-1996) vertelde hoe 
stomverbaasd hij was toen hij als kind, wonend in Den Haag, begin jaren ’40 
plotseling van school werd gehaald. Samen met andere kinderen die hij helemaal 
niet kende moest hij opeens in optocht naar lessen op een andere locatie. En 
onderweg daar naartoe werden ze uitgejouwd als ‘smous!’, een scheldnaam voor 
‘Jood’. Hij wist zelf niet eens dat hij Joods was; want hij kwam uit een sterk 
geassimileerd gezin.  
 
En zo staat ook in het boekje Ester opeens alles op scherp. 
Het stond er zo onschuldig in hoofdstuk 3: ‘Na verloop van tijd gaf koning 
Ahasveros een hoge positie aan Haman, zoon van Hammedata, een nakomeling 
van Agag’. Je zou denken: dat zal best van invloed zijn op het beleid in het 
Perzische Rijk, maar niet schokkend. 
Maar Mordechai valt dan totaal uit de rol die we van hem kennen. Hij weigert 
Haman te erkennen of voor hem te buigen. En, klap op de vuurpijl, als andere 
vorsten en ministers Mordechai dan vragen ‘Man, wat bezielt je?’, dan geeft 
Mordechai als reden voor zijn gedrag op: ‘Ik ben een Jood, ik kom uit Juda’ (zie 
3:4).  
Hoezo vertelt hij nu opeens wél zijn afkomst?  
Vervolgens horen we iets dat helemaal buiten alle proportie is. Haman gaat, 
eenmaal gewaarschuwd, op het gedrag van Mordechai letten. En als hij dit 
gedrag inderdaad signaleert, dan besluit hij om alle Joden, in het hele Perzische 
Rijk – dus van Griekenland tot India – op te ruimen. En hij laat direct het poer, 
het lot werpen voor een gunstige datum om dat te doen. Vandaar de term 
poerim-feest, feest van het lot dat geworpen werd. 
Een heel volk uitroeien op grond van de onbeleefdheid van één man? 
 
Maar ja, u weet, hier speelt zoveel meer mee. Het staat er niet voor niets: 
Haman, nakomeling van Agag. Die was ooit de koning van het volk Amalek. Het 
volk dat Israel tijdens de woestijntocht slinks van achteren aanviel in de 
woestijn, eropuit om Israel te vernietigen.  
Herinner u het gevecht in de woestijn tegen Amalek, onder aanvoering van 
Jozua, met Mozes op de bergtop met zijn staf in de hand. En dat bijzondere 
gebod dat God toen uitvaardigde, dat op termijn de herinnering aan Amalek 
onder de hemel moest worden uitgewist. 
De eerste messias van Israel, koning Saul, maakte daar een begin mee. Hij is 
degene die Amalek aanviel, overwon en daarna Agag, de koning van de 
Amalekieten, vernederde.  
Amalek staat in de Joodse traditie zo’n beetje symbool voor de duivel zelf, 
symbool voor het antisemitisme in de wereld, symbool voor alle Hamans en 
Hitlers.  
En Mordechai beseft het. Door deze aanstelling van Hamen komt het hoogste 
gezag – op de koning na – in handen van de demonie. Dit betekent dat het leven 
van Joden opnieuw in gevaar komt. Hier dreigen nieuwe vervolgingen. 
 
Je moet zeggen: Mordechai daagt het ook uit. Hij had best kunnen buigen voor 
Haman en verder zijn mond kunnen houden over zijn afkomst, zoals hij altijd had 
gedaan. Maar kennelijk staat hij hier voor een grens voor wat betreft aanpassing 
aan een cultuur. Hier past kennelijk alleen zijn belijdenis: ‘Ik ben een Jood.’ 
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Maar de gevolgen zijn ernaar. Haman van zijn kant weet ook precies wat Joden 
voor hem en zijn familie betekenen. En hij is gevoed door haat. Het staat er op 
een gegeven moment in Ester 3 ook onomwonden: ‘Haman, de zoon van 
Hammedata, de nakomeling van Agag, de vijand van de Joden’ (3:10 NBV). 
Bovendien is Mordechai ook nog eens uit dezelfde stam Benjamin als koning Saul 
die koning Agag vernederde! 
En Haman heeft nu de positie om voor eens en altijd met dit volk af te rekenen. 
En hij heeft er een kapitaal voor over om de totale vernietiging ervan te laten 
plaatsvinden. 
 
Zo worden in dit verhaal de twee mannen, Mordechai en Haman, representanten 
van iets dat veel groter is dan zijzelf zijn. Het is Amalek tegenover Israel. Of in 
taal van Genesis ‘zaad van de slang’ tegenover ‘zaad van de vrouw’ (Gen.3:15). 
En die woorden, van God zelf, verwijzen naar een gevecht van kosmische 
omvang. Achter de schermen van onze wereldgeschiedenis is ook een gevecht 
gaande tussen God en de slang, de draak. Lees bijvoorbeeld Openbaringen daar 
maar over. 
Alleen zo is te begrijpen wat we in de boekrol van Ester lezen, wat onlangs op 
Holocaust-Memorialday nog werd herdacht, en straks ook op Purimfeest aan de 
orde is. 
In alle tijden en plaatsen zijn er mensen die naar hun vorsten gaan om hen 
opmerkzaam te maken op één volk dat anders is, dat zich maar niet aanpast aan 
de wereldorde, dat altijd dwarsligt. In alle tijden klinkt wat Haman stelt: ‘er is 
één bepaald volk dat verspreid over uw rijk leeft en te midden van alle volken 
zijn eigen leven leidt ‘(3:8). De Jood met zijn Talmoed ligt altijd dwars.  
Het Kwaad verzet zich tegen deze vreemde dwarsligger. Tegelijk lijkt het ook 
bang te zijn, soms zelfs te weten dat dit gevecht tenslotte niet te winnen is. Als 
Haman mokkend thuiskomt na de ultieme vernedering – hij moet een hoofdstuk 
verder aan Mordechai eer bewijzen – dan reageert het thuisfront: ‘als die 
Mordechai van het Joodse volk is, zul je niet tegen hem opkunnen!’ (6:13). Toch 
zullen de Hamans van deze wereld tot het eind toe blijven proberen om al wat 
Israel heet te verdelgen. 
 
Is er iets te beginnen tegen dit Kwaad? 
Je zou zeggen, de wereldgeschiedenis overziend: nee, hier is geen kruid tegen 
gewassen. Maar fatalisme is de Bijbel vreemd. Berusting is een woord dat in de 
Bijbel niet voorkomt.  
Wat kun je doen als mens, als je ernaar verlangt dat Gods wil geschiedt, dat zijn 
Koninkrijk komt, dat zijn Naam alleen geheiligd wordt? 
Vasten en bidden, zegt Jezus. Vasten en bidden, zegt Mozes. Vasten en bidden, 
zegt Ester. 
Eerst durft ze niet. Maar als ze begrijpt wat er op het spel staat, dan handelt ze 
resoluut. Ze vraagt aan al haar dienaressen, en aan Mordechai en alle Joden in 
de burcht Susan, om samen met haar drie dagen te vasten en te bidden. 
 
Wij protestanten hebben er niet zoveel mee, vasten en bidden. 
Jezelf beperkingen opleggen vind je trouwens vrijwel in heel onze cultuur niet. 
‘Ach’, zo zeggen we al gauw ‘het zit ook niet in de buitenkant, God ziet het hart 
aan’. Dat zal waar zijn, maar een mens is één geheel. Wie zijn hart richt op God, 
die richt zijn hele bestaan op God.  
En met vasten maak je dat nog sterker. Je ontzegt je iets wat je normaal veel 
doet; en daardoor loop je er dus in een vastentijd (straks in 40-dagen-tijd) ook 
steeds tegenaan. Zodat je je concentratie houdt op God en op zijn daden. Hij 
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alleen kan helpen in het gevecht tegen het grote Kwaad, en in het gevecht ook 
tegen al het kleine kwaad dat we in ons persoonlijk leven ervaren als 
verstoringen van onze relatie met God zelf. 
Hebt u eigenlijk, ja, dat is even een vraag: Bij al de gevechtjes die u zelf hebt te 
leveren om wat kwaad en slecht is buiten de deur te houden, hebt u daarbij ooit 
zo gebeden, zo geconcentreerd gebeden en gevast als bijvoorbeeld Ester deed? 
Om God te laten weten dat het u menens is? 
Ik vraag me dat vaak af bij de kerk van onze dagen – misschien niet terecht – : 
Is het ons nog wel menens met ons geloof? Nog menens met een bijbelse 
levensstijl? Als je onder druk staat in je werk, in de maatschappij, in je 
persoonlijk leven, wat doet dat met je ochtendgebed tot God, je avondgebed tot 
God, je nachtrust met God? Hoe helpt je gebed je daar doorheen? En kwam het 
daarbij ooit ook tot vasten? 
Leven met God is fantastisch en geeft wonderlijke uitreddingen. 
Leven dat zich aanpast aan de wereld om ons heen, waarin alle tijd en energie 
voor gebed en vasten je wordt ontnomen, maakt het leven leeg van God, maakt 
de naam van God leeg en afwezig. 
 
Ik denk dat dus eigenlijk niet is vol te houden dat God zelf in het boek Ester niet 
voorkomt. Ester roept om hulp van Hogerhand. Maar ze zal hebben beseft dat 
haar levensstijl nu niet direct een uitnodiging is voor die hulp. De ENE is niet de 
eerste de beste EHBO-er. Als wij zelf een tijd van God los zijn geweest, kost het 
wel even tijd en tranen om die relatie weer te herstellen. Gelukkig wil Hij die 
relatie altijd herstellen! 
Normaal gesproken betekent vasten in Joodse traditie: rouwkleren aantrekken in 
plaats van chique kleren, as op je hoofd strooien in plaats van je hullen in 
geurende parfums. Dat is de uiterlijke kant. Daarnaast is er de innerlijke kant. 
Vasten is schuld belijden, bidden om Gods ontferming over jou en om zijn hulp in 
je nood.  
En dat doet de aangepaste, wereldse Ester, de glamour-prinses, aan het 
Perzische hof! In haar omgeving moet zo’n soort vasten als iets mensonterends 
zijn beleefd.  
Maar Ester werd Hadasa, een vrouw die het van de ENE verwachtte.  
Dit vasten en bidden is verhoord. Maar dat komt in de volgende hoofdstukken 
aan de orde. 
 
Op één ding wil ik tenslotte echter nog wijzen, dat, zoals ik zag, helaas niet aan 
de orde komt op het leesrooster. Als u op de Joodse kalender kijkt dan ziet u dat 
aan het Purimfeest een bijzondere dag voorafgaat. Die dag heet: ‘de vastendag 
van Ester’.  
Zij heeft die dag zelf voor het Joodse volk ingesteld. Mordechai had een eerste 
brief over de instelling van Poerimfeest al verzonden. Ester stuurt daar nog een 
tweede brief achteraan. Want ‘vaste en bidden’ waren in Mordechai’s brief niet 
aan de orde gekomen. Maar zo oppervlakkig mocht Purimfeest van Ester nooit 
worden. Het ‘vasten en bidden’ was voor haar van blijvend belang geworden; en 
het moest deel van het feest worden; een dag van inkeer tot God, voorafgaand 
aan Purimfeest. 
Dat heeft ook een bijzondere impact gehad, kort na de gebeurtenissen die in het 
boek Ester beschreven staan. Want 15 jaar later vindt er een soort 
volksverhuizing plaats. Zo’n 6000 mensen, Joden, trekken dan onder aanvoering 
van Ezra en Nehemia op naar Jeruzalem. Mensen die het ooit goed hadden in 
Perzië, maar die dat leven toch loslaten om naar Jeruzalem te gaan. En zo, zo’n 
driekwart eeuw na de eerste groep die onder koning Cyrus al terugkeerde, komt 
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een nieuwe groep in Jeruzalem aan uit ballingschap; beladen met geschenken 
voor de tempel. En onder aanvoering van Ezra en Nehemia zullen zij de 
stadsmuren van Jeruzalem herstellen. Die nieuwe groep blijkt te bestaan uit 
mensen die van inkeer weten, en van ‘het vasten van Ester’. 
En wie weet waren dat ook Joden die geschokt waren over hoe snel 
antisemitisme kan opkomen onder de volken; zodat je met je keppeltje op niet 
meer over straat durft. Dat je dan toch maar het beste kunt gaan naar dat land 
waar je altijd welkom bent en waar je identiteit als Jood altijd zal worden 
verdedigd. 
Zo vertelt, helaas, Ester nog altijd een heel actueel verhaal. Ook voor de Joden 
die Purimfeest volgende maand in Nederland vieren. 
Het blijft wachten op de uiteindelijke verlossing. 
Maar niet zonder ‘vasten en bidden’, zegt Ester; zegt Mozes; zegt Jezus. En dat 
mogen ook wij in onze oren knopen. 
Is leven met God ons menens? 
 


