Zondag 13 augustus De Hoeksteen
Welkom
Lied 275: 1,2,3
Votum groet en drempelgebed
Lied 275: 4,5
Lied 213: 1,2,5
Gebed
Lied 24: 1,2,4
Lezing Ester 3: 1 – 10 en 4: 14 – 17

31Na verloop van tijd gaf koning Ahasveros een hoge positie aan Haman, de zoon van
Hammedata, een nakomeling van Agag: hij plaatste hem boven alle rijksgroten aan zijn hof.
2
Alle hoge functionarissen van de koning die in de Koningspoort waren, vielen telkens voor
Haman op de knieën en bogen zich voor hem neer, want zo had de koning het geboden.
Alleen Mordechai knielde of boog nooit voor hem. 3De functionarissen van de koning in de
Koningspoort spraken Mordechai daarover aan: ‘Waarom overtreedt u steeds het gebod van
de koning?’ 4Dit vroegen ze hem elke dag weer, zonder dat hij zich iets van hun woorden
aantrok. Toen lichtten ze Haman erover in, om te zien of Mordechai in zijn houding zou
kunnen volharden; hij had hun namelijk verteld dat hij een Jood was. 5Toen Haman te weten
kwam dat Mordechai niet voor hem knielde of boog, werd hij woedend, 6en hij besloot
Mordechai uit de weg te ruimen. Maar nadat men hem had verteld uit welk volk Mordechai
stamde, was de dood van Mordechai alleen hem niet genoeg: vanaf dat moment zon Haman
op middelen om alle Joden in Ahasveros’ rijk om te brengen, heel Mordechais volk.
7

In de eerste maand van het twaalfde regeringsjaar van koning Ahasveros, de maand nisan,
liet Haman in zijn persoonlijke aanwezigheid het poer werpen, dat wil zeggen het lot, over
alle dagen en over alle maanden, een voor een, tot en met de twaalfde maand, de maand adar.
8
Daarna zei Haman tegen koning Ahasveros: ‘Er is een bepaald volk dat over alle provincies
van uw rijk verspreid leeft en te midden van de andere volken zijn eigen leven leidt. Hun
wetten verschillen van die van alle andere volken en aan de wetten van de koning houden ze
zich niet. De koning is er niet bij gebaat hen maar rustig hun gang te laten gaan. 9Als het de
koning goeddunkt, laat er dan een bevel op schrift worden gesteld dat ze moeten worden
uitgeroeid. Dan zal ik tienduizend talent zilver afdragen aan de ambtenaren die de koninklijke
schatkist beheren.’ 10De koning deed zijn zegelring af en gaf die aan Haman, de zoon van
Hammedata, de nakomeling van Agag, de vijand van de Joden. 11‘Over uw zilver kunt u vrij
beschikken,’ zei hij tegen Haman, ‘en ook over dat volk: doe ermee wat u het beste lijkt.’
41Toen Mordechai vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren, hulde zich in een
rouwkleed en wierp stof over zijn hoofd. Zo ging hij de stad door, terwijl hij luid en bitter
klaagde. 2Voor de Koningspoort bleef hij staan, want het was niet toegestaan deze in
rouwkleding binnen te gaan. 3In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw zodra het
bevel en de wet van de koning er bekend werden: ze vastten, huilden en weeklaagden, en
velen hulden zich in een rouwkleed en legden zich neer in het stof. 13Toen liet Mordechai het

volgende antwoord aan Ester geven: ‘Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk
paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. 14Als jij nu je mond niet opendoet, nu
het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden.
Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het
oog op een tijd als deze.’ 15Toen liet Ester het volgende antwoord aan Mordechai geven:
16
‘Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij: eet niet en drink niet,
overdag niet en ’s nachts niet, drie dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn
dienaressen. En na die voorbereiding zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Moet
ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen.’ 17Mordechai ging weg en deed wat Ester hem had
opgedragen.
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