
Het Joodse volk wordt door Ester gered 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ester redt het Joodse volk  

Als Ester op een dag een wandelingetje maakt door 

de tuin van het paleis ziet ze haar neef Mordechai 

staan. Mordechai ziet er somber uit. ‘Mordechai,’ 

zegt Ester. ‘Wat is er aan de hand?’ ‘Heb je het niet 

gehoord?’ zegt Mordechai. ‘Heb je niet gehoord 

over de nieuwe wet?’ ‘Welke nieuwe wet?’ vraagt 

Ester. ‘Dat ze alle Joden willen doden,’ zegt 

Mordechai. ‘Wat?!’ roept Ester geschrokken. 

‘Je kent Haman toch wel?’ vraagt Mordechai. ‘De 

belangrijkste minister van de koning, die zo vaak in 

het paleis is om de koning te helpen? Haman is 

boos op mij, omdat ik niet voor hem wil buigen. En 

daarom heeft hij een wet bedacht. Hij heeft een 

wet gemaakt waarin staat dat alle Joden gedood 

moeten worden.’  

‘Maar dat is vreselijk,’ zegt Ester. Mordechai knikt. 

‘Het is vreselijk. Jij bent de enige die ons volk kan 

helpen, Ester.’ ‘Helpen?’ zegt Ester. ‘Maar hoe 

dan?’ ‘Jij moet naar de koning toe gaan,’ zegt 

Mordechai. ‘Je moet hem vertellen wat Haman 

bedacht heeft. En je moet de koning vragen om de 

wet te veranderen.’  

 

 

‘Maar dat kan niet!’ zegt Ester. ‘Ik kan niet zomaar 

naar de koning toe gaan. Dan wordt hij heel boos. 

Ook al ben ik met hem getrouwd, ik mag niet 

zomaar naar hem toe gaan. Dat mag helemaal 

niemand. De koning kan me zelfs doden als ik dat 

doe!’  

‘Toch moet je het doen,’ zegt Mordechai. ‘Want het 

is onze enige kans. Ester, vergeet niet dat jij ook uit 

Israël komt. Jij bent ook Joods. Als de mensen uit 

Perzië daar achter komen, gaan ze jou ook doden.’  

Ester denkt diep na. Dan knikt ze langzaam. ‘Goed,’ 

zegt ze. ‘Ik ga naar de koning toe. Maar dan moeten 

jullie voor me bidden.’ ‘Dat doen we,’ zegt 

Mordechai. ‘Iedereen uit Israël gaat voor jou 

bidden, Ester.’  

Een paar dagen later gaat Ester naar de koning toe. 

Ze is heel bang. Als de koning maar niet boos is dat 

ze zomaar zijn kamer binnenkomt… Maar de koning 

wordt niet boos. Hij is blij als hij Ester ziet. ‘Kom 

binnen, lieve Ester,’ zegt hij. Hij steekt zijn gouden 

staf naar Ester uit. Dat betekent dat hij blij is om 

haar te zien. ‘Wat kan ik voor je doen?’  

‘Koning,’ zegt Ester. ‘Uw minister Haman heeft een 

verschrikkelijk plan bedacht. Een plan dat hij mij en 

alle andere Joden wil doden. Ik weet dat het in de 

wet staat, koning. Maar kunt u de wet alstublieft 

veranderen?’  

Er komt een diepe rimpel in het voorhoofd van de 

koning. Hij kijkt verdrietig. ‘Ik zou willen dat ik dat 

kon,’ zegt hij. ‘Maar zelfs de koning mag de wet niet 

veranderen.’ Ester slikt. Haar man kan haar niet 

helpen. Er is niks meer dat ze kunnen doen…  

‘Maar wacht eens even,’ zegt de koning ineens. Hij 

springt op van zijn troon. Hij kijkt opeens een stuk 

vrolijker. ‘Ik heb een idee. Als jullie nou zelf een 

brief schrijven. Een brief aan alle mensen in mijn 

land. Je kunt vast wel iets bedenken om de Joden te 

helpen. Hier, Ester, neem mijn ring maar mee. Met 

die ring kun je een stempel onder de brief zetten. 

Dan weet iedereen dat de brief van de koning 

komt.’  

Ester gaat snel naar Mordechai toe, met de ring van 

de koning. Mordechai is blij. Hij schrijft een brief 

voor alle mensen in Perzië. In de brief staat: De 

koning vindt het goed dat de Joden terugvechten 

tegen mensen die hen willen doden!  

Mordechai stuurt de brief naar alle mensen in 

Perzië. De Joden zijn blij. Ze weten: God heeft ons 

gered. De mensen zullen ons niet dood maken. Als 

ze tegen ons vechten, dan vechten wij terug. En 

God zal ons helpen. Dus we hoeven nergens bang 

voor te zijn.  

Onze God is de sterkste van iedereen. Dit gevecht 

gaan we winnen. Dat is zeker! 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 


