
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets Haman vernederd 

 

Beginzin 

Het is nacht tijd om te slapen. Maar koning Ahasveros kan niet slapen. 

 

Die nacht… 

• Slaap is een gave van God. Wat doe jij als je niet slapen kunt? 

• Ahasveros roept een dienaar en laat hem de Kronieken voorlezen. Hierin is de hand van 

God op te merken. Het was namelijk de gewoonte om zich dan te laten vermaken met 

drank en spel. 

• Plotseling hoort de koning een gedeelte voorlezen over Mordechaï, die zijn leven heeft 

gered. 

• Alle belangrijke gebeurtenissen in Perzië worden opgeschreven in ‘het boek der 

gedachtenissen’. Zo is er ook een gedenkboek van ieder mens voor het aangezicht van 

God (Mal.3:16). Wij zullen geoordeeld worden naar de dingen, die we in ons leven 

hebben gedaan. 

• Maar deze man is er nog nooit voor beloond! 

• De koning voelt zich schuldig. 

• Zodra het morgen wordt, moet Mordechaï beloond worden. 

 

Haman gaat naar de koning 

• Het is morgen.  Haman gaat zo snel mogelijk naar het paleis van de koning. 

• Zijn plan is helemaal klaar.  

• Mordechaï moet  aan de galg gehangen worden en het volk van de Joden moet worden 

gedood. 

 

Het voorstel van de koning en het antwoord van Haman 

• De koning laat de eerste man roepen die in het voorhof is. Het blijkt Haman te zijn. 

• De koning is hem voor. Nee, de Heere God is Haman voor. Niet het plan van Haman (de 

duivel),  maar het plan van God zal doorgaan.  

• De koning stelt zijn vraag aan Haman: ‘Ik wil iemand grote eer bewijzen. Hoe moet ik dat 

doen?’  

• Haman denkt: ‘Die eer is voor mij!’  

• Haman antwoordt: ‘Hij moet koninklijke kleren aan, een kroon op zijn hoofd en op een 

paard door de straten gereden worden.’ Een belangrijke knecht moet dan roepen: ‘Alzo zal 

men die man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft!’ 

• De koning beveelt dat Haman dit plan moet uitvoeren aan Mordechaï, zonder (iets aan het 

plan te veranderen). Haman is teleurgesteld, woedend. Zijn mooie plan is voor Mordechaï. 

De Jood. Wat een vernedering. 

• Maar de koning heeft hem bevel gegeven en daar moet hij naar luisteren. 

• Haman doet wat de koning beveelt en leidt Mordechaï door de stad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De reactie van Mordechaï en Haman 

• Daarna gaat Mordechaï terug, zonder hoogmoed en trots. Hij is zeer bemoedigd. Hij trekt 

zijn rouwkleren niet meer aan en hervat zijn werk. 

• Bij Haman is dat anders; hij voelt zich vernederd. Hij rouwt er zelfs om, met as op zijn 

hoofd.  

• Hoogmoed komt voor de val. 

• Zijn vrouw en vrienden vertellen Haman, dat hij niets kan beginnen tegen de Jood 

Mordechaï.  

• God zorgt voor Zijn volk en dan kan niemand er tegen in gaan. 

 

Slotzin  

Veel tijd om te treuren heeft Haman niet, want de knechten van de koning komen Haman halen 

voor de maaltijd bij koningin Esther. Niet hij heeft de leiding, maar de leiding ligt in de handen van 

de God van Israël. 

 


