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Welkom
Lied 276: 1 en 2
Stil gebed votum groet en drempelgebed
Lied 276: 3
Gebed
Kinderlied nummer 6 Dit is de dag
Lied 103: 1 en 9
Lezing Ester 9: 1 – 19 / 10: 1 - 4
91De dertiende dag van de twaalfde maand, de maand adar, brak aan, de dag waarop het
bevel en de wet van de koning zouden worden uitgevoerd, de dag waarop de vijanden van
de Joden hen in hun macht hoopten te krijgen. Maar het omgekeerde gebeurde: het waren
juist de Joden die hun belagers in hun macht kregen. 2Die dag sloten de Joden zich in alle
steden aaneen, in alle provincies van koning Ahasveros’ rijk, om hen die op hun ondergang
uit waren om te brengen. Niemand hield stand tegen de Joden, want angst voor hen had zich
van alle volken meester gemaakt. 3De hoofden van alle provincies, de satrapen, de
gouverneurs en de koninklijke ambtenaren steunden de Joden uit angst voor Mordechai.
4
Mordechai had immers een hoge positie in het paleis en zijn faam verbreidde zich over alle
provincies; hij werd hoe langer hoe machtiger. 5De Joden sloegen met het zwaard op al hun
vijanden in en zaaiden dood en verderf, ze deden met hun belagers wat ze wilden. 6In de
burcht van Susa doodden ze niet minder dan vijfhonderd man. 7Ook doodden ze Parsandata,
Dalfon en Aspata, 8Porata, Adalja en Aridata, 9Parmasta, Arisai en Aridai en Waizata, 10de
tien zonen van Haman, de zoon van Hammedata, de vijand van de Joden. Maar hun
bezittingen raakten ze met geen vinger aan.
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Toen de koning die dag vernam hoeveel mensen er in de burcht van Susa gedood waren,
zei hij tegen koningin Ester: ‘Alleen al in de burcht van Susa hebben de Joden vijfhonderd
man gedood, ook de tien zonen van Haman. Hoeveel tegenstanders zullen ze dan wel niet
hebben gedood in de andere provincies van het rijk! Wat wilt u verder nog vragen? Het zal u
gegeven worden. Wat is uw wens? Hij zal vervuld worden.’ 13Ester antwoordde: ‘Als het de
koning goeddunkt, laat hij de Joden in Susa dan toestemming geven om ook morgen te
handelen volgens de wet die voor vandaag geldt. En laat hij hun toestaan om de lijken van
Hamans tien zonen aan een paal te hangen.’ 14De koning gaf bevel dat het zo zou gebeuren.
Er werd in Susa een wet uitgevaardigd, en ook werden de tien zonen van Haman
opgehangen. 15De Joden in Susa sloten zich dus ook op de veertiende dag van de maand
adar aaneen en ze doodden in Susa nog eens driehonderd man. Maar hun bezittingen
raakten ze met geen vinger aan.
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Ook de andere Joden, elders in de provincies van het koninkrijk, hadden zich
aaneengesloten en hun leven verdedigd. Op de dertiende dag van de maand adar
verzekerden zij zich van rust door vijfenzeventigduizend van hun belagers te doden; hun
bezittingen echter raakten ze met geen vinger aan. Op de veertiende van die maand hadden
ze rust, en ze maakten van die dag een dag van feestmalen en feestvreugde. 18(De Joden in
Susa daarentegen, die zich op zowel de dertiende als de veertiende van die maand
aaneengesloten hadden, hadden rust op de vijftiende en maakten van die dag een feestdag.)
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Zo komt het dat de Joden van het platteland, die in niet-ommuurde steden wonen, de
veertiende dag van de maand adar vieren met feestvreugde en feestmalen en elkaar op die
dag lekkernijen sturen.
101Koning Ahasveros legde zowel het vasteland als de eilanden voor de kust belasting op. 2Al
zijn machtige daden en krijgsverrichtingen zijn opgetekend in de kronieken van de koningen
van Medië en Perzië, evenals alle bijzonderheden over de hoge positie die hij Mordechai had
gegeven. 3Mordechai, de Jood, volgde in rang immers onmiddellijk op koning Ahasveros. Hij
stond bij de Joden in aanzien en was bij hen allen geliefd, want hij streefde het geluk van zijn
volk na en was een pleitbezorger voor het welzijn van allen die tot dit volk behoorden.
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