Voorbereiding schets 1
Schriftgedeelte
Esther 1

Thema
Het feest van de koning.
Exegese
Vers 1-4
Deze verzen vormen een inleiding op het boek Esther als geheel en hoofdstuk 1 in het
bijzonder. De context van het verhaal wordt weergegeven. Ahasveros is de Hebreeuwse naam voor de
Perzische koning Xerxes I. Hij regeerde van 485 tot 465 voor Christus over een gebied dat zich uitstrekte
van India tot Ethiopië. Dit gebied was waarschijnlijk onderverdeeld in 127 districten.
Ahasveros regeerde vanaf zijn troon in de burcht Susan. Deze burcht wordt ook in Nehemia 1 genoemd. In
zijn derde regeringsjaar (483 v. Chr.) organiseert hij een groot feest. Hiervoor zijn ‘al zijn vorsten en zijn
knechten’ uitgenodigd. De vorsten worden in drie groepen aangeduid: de machthebbers uit het centrale
gebied van het rijk: Perzië en Medië, voorname mensen en de districtsbestuurders. De koning geeft een
feest van 180 dagen oftewel 6 maanden. Het is niet ondenkbaar dat tijdens dit feest ook vergaderd is over
belangrijke rijksonderwerpen. Tijdens dit lange feest toont de koning de rijkdom en de heerlijkheid van zijn
rijk. Hij toont zijn eigen macht!
Vers 5
Na het eerste feest, of als afsluiting van het eerste feest, volgt er nog een feest. Voor dit
feest is de hele bevolking, rijk en arm, jong en oud, van Susan uitgenodigd. Zoals in vers 9 blijkt, vieren de
mannen en vrouwen gescheiden feest. Het feest van de mannen vindt plaats in de paleistuin.
Vers 6-8
Vers 6 tekent de rijkdom van het feest. ‘Behangsel’ in verschillende kleuren wijst op
gordijnen die door middel van zilveren ringen aan marmeren zuilen waren gehangen. Het vervolg van het
vers wijst op de overweldigende rijkdom van het feest. De koninklijke wijn, dat is dus niet de minste, werd
geschonken in gouden bekers die geen van allen dezelfde vorm hadden. Aan de hoeveelheid geschonken
wijn is geen grens gesteld. Een ieder is vrij om zoveel te drinken als hij wil. Dit benadrukt het uitzonderlijke
van het feest.
Vers 9
Tegelijk met de koning organiseert koningin Vasthi een feestmaaltijd voor de vrouwen uit
Susan. In tegenstelling tot Ahasveros is Vasthi niet bekend uit buiten-Bijbelse bronnen.
Vers 10-11
Op de zevende dag van het feest beveelt de beschonken koning aan zijn belangrijkste
kamerlingen om de koningin te halen. De bedoeling hiervan is om de koningin aan het volk te laten zien.
Nadrukkelijk wordt vermeld dat Vasthi een bijzonder mooie vrouw is. Deze schoonheid wordt door het
dragen van de kroon nog eens benadrukt.
Vers 12
Vasthi weigert echter botweg. Wil ze zich niet blootstellen aan de vernederende inspectie
door een groep halfdronken feestgangers? We weten het niet, er wordt geen reden voor deze weigering
genoemd. De reactie van de koning is duidelijk. Hij is boos en verbolgen. Ten overstaan van heel het volk is
hij beledigd door zijn vrouw. Het hoogtepunt van het feest is een anticlimax geworden.


Vers 13-15
De koning straft niet direct. Hij roept de raad in van zeven wijze mannen. Wat moet met
Vasthi gedaan worden nu ze het bevel van de koning heeft geweigerd? Deze mannen zijn kenners van het
recht en van de wet. Het kennen van de tijd duidt op kennis van de (rechts) historie. Dit rechtscollege wordt
gevormd door de meest vooraanstaande adviseurs van de koning (die het aangezicht des konings zagen).
Het is de tweede keer dat de koning zijn dienaren nodig heeft in dit gedeelte (vs. 7, 11). Hij kan niet zonder
hen. Dit wijst erop dat de koning zich makkelijk laat leiden en manipuleren door zijn adviseurs. Deze
zwakheid van de koning wordt later door Haman uitgebuit.
Vers 16-18
Eén van de wijzen, Memuchan, neemt het woord. Hij wijst erop dat niet alleen de koning is
beledigd, maar ook alle vorsten (alle aanwezigen) op het feest. Niet alleen de vorsten, maar ook alle
inwoners van de verschillende districten zijn beledigd! Van een privé-probleem wordt het een
rijksprobleem. Wanneer vrouwen immers dit weigeren van de koningin zullen vernemen, zullen zij hun
eigen mannen gaan verachten. Het gerucht zal snel de ronde doen, want ook de vrouwen waren op het
feest aanwezig. Er zal zowel verachting (van de vrouwen tegen de mannen) als toorn (van de mannen tegen
de vrouwen) ontstaan.
Vers 19-20
In dit gedeelte volgt het advies van Memuchan. Doordat hij van het probleem van de
koning een rijksprobleem heeft gemaakt is het mogelijk een rijkswet uit te vaardigen. Dit moet een wet van
Perzen en Meden zijn, een onherroepelijke wet (denk aan Daniel 6:9, 13). De opbouw van het rechtsvonnis
is als volgt: Vasthi moest komen, zij kwam niet en mag dus nu niet meer komen.
Door het afzetten van de koningin ontstaat een lege positie. Die moet opgevuld worden door een vrouw
die beter is dan Vasthi. Daarnaast zal dit koninklijke bevel er zorg voor dragen dat alle vrouwen weer eer
aan hun mannen zullen bewijzen. Omdat de koning niet in staat is zijn vouw in toom te houden wordt een
wet uitgevaardigd die voor het hele rijk geldt!
Vers 21-22
De koning kan zich vinden in het voorstel van Memuchan. Hij keurt het voorstel goed. De
vorsten stemmen ermee in (iets anders konden ze waarschijnlijk niet). Vervolgens zendt Memuchan
brieven naar alle districten, in de eigen districtstaal. Elke man moet heer in zijn huis zijn en in de taal van
zijn volk spreken. Dit laatste kan erop wijzen dat de man zijn taal niet moet aanpassen aan de taal van zijn
vrouw, wanneer die een andere taal spreekt. Een vorm van heerschappij.
Dit vormt de anticlimax van het grootse feest van koning Ahasveros. Een zekere ironie is wel te bespeuren
in dit hoofdstuk. De Perzische vorst Ahasveros toont eerst de omvang en rijkdom van zijn koninkrijk, maar
hij heeft een rijkswet nodig om in zijn eigen huis de baas te zijn!

Geloofsleer
• HC zondag 41

Het zevende gebod

Gebedspunten
• gebed voor het koningshuis
• gebed voor een goede, harmonieuze sfeer in de gezinnen
• bewaring voor overmatig eten, drinken en feestvieren
• bewaring voor de zonde

Psalm- en liedlijst
• Ps. 73:14
• Ps. 145: 2
• Lofz. van Maria: 5
• Gebed des Heeren: 9
• ZB
• UAM
• UAM

Wie, ver van U, de weelde zoekt
Ik zal, o Heer’, Dien ik mijn Koning noem
Die stout zijn op hun macht
Want Uw is ’t koninkrijk, o Heer’
God is getrouw
Neem mijn leven, laat het Heer’
Nooit kan `t geloof te veel verwachten

Introductie op de vertelling
Neem een feestslinger mee. Houd ‘m omhoog; wanneer gebruik je deze slinger? Schrijf op het
bord ‘feest’. Waar denken de kinderen aan bij dit woord? Om beurten mogen zij zeggen of op het
bord schrijven waaraan ze denken. (Stel evt. wat vragen: wat eet je op een feest? Wat wordt er
gedronken? Wie nodig je uit, waarom?). Zorg ervoor dat dit niet te lang duurt.
Vervolgens wordt de lijn doorgetrokken en de vergelijking gemaakt naar het feest van koning
Ahasveros.

