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Hoofdstuk 151        
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Ik heb meerdere keren tegen jullie papa’s  en mama’s  gezegd: ‘Tijdens 

vergaderingen en ook wanneer je belangrijke beslissingen moet nemen, geen 

druppel alcohol! En na een vergadering, wanneer je gezellig met elkaar een 

biertje drinkt, pas goed op en weet wat je zegt. Alcohol maakt je loslippig! 

Zeg geen dingen, waar je later spijt van hebt!’  

 

Lieve kleinkinderen, ook mijn advies aan jullie is: Geen druppel alcohol bij 

belangrijke zaken in jullie leven. En ook voor iets waar je misschien 

zenuwachtig voor bent, geen biertje of iets anders drinken waar alcohol in zit. 

Ga je geen moed indrinken, wanneer je weet dat er iets belangrijks staat te 

gebeuren. 

 

Jullie kennen toch die slogan: Alcohol maakt meer kapot dan je lief is? 

En jullie weten niet half hoe waar dit is…. 

 

 

 

Hoofdstuk 151        -        Esther, koningin van Perzië      -       Ester 1 en 2 

 

Koning Darius regeerde al veel jaren over het grote Perzische rijk. In de loop der 

jaren had hij veel vijanden verslagen, maar van dat kleine landje Griekenland 

kon hij het maar niet winnen. Zijn grote oorlogsvloot was door de Grieken 

verslagen. Terwijl hij druk bezig was met de voorbereidingen om voor de 

tweede keer Griekenland aan te vallen, stierf hij. Zijn zoon  Ahasveros volgde 

hem op.  

Deze nieuwe koning wilde direct wraak nemen op de Grieken, maar door een 

opstand ergens in zijn eigen rijk kon hij pas in het derde jaar van zijn regering 

hiermee beginnen. Maar dat ging nog niet zo gemakkelijk! Veel raadslieden van 

hem voelden niets voor een nieuwe oorlog. Vooral om reden dat die duur was en 

al het nodige geld voor die oorlog via belastingen opgebracht moest worden. En 

dat lukte niet altijd. 

 

Maar Ahasveros wist wel een manier om zijn zin te krijgen. Alle hoge 

ambtenaren en officieren en ook alle stadhouders liet hij naar zijn hoofdstad 

Susan komen en honderdtachtig dagen lang gingen ze vergaderen over een 

mogelijke oorlog tegen Griekenland. En dat hele lange halfjaar waren er elke 

avond maar weer grote feesten. De koning liet aan zijn onderdanen al zijn macht 

en rijkdom zien. Ze raakten daarvan zo onder de indruk dat ze zich niet langer 
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durfden verzetten tegen de plannen van de koning: de oorlog tegen de Grieken 

zou doorgaan en allemaal zouden ze hun koning voor de volle honderd procent 

helpen. 

De koning lachte breed toen het besluit gevallen was. Het ergste was achter de 

rug, dacht hij: van de overwinning was hij nu al zeker!  

 

Maar nu zou er eerst nog een groot volksfeest in de stad gehouden worden, waar 

iedereen welkom was. Er was in de hele stad Susan geen zaal groot genoeg voor 

alle gasten, maar dat was geen probleem: het feest werd gewoon in het grote 

koninklijke stadspark gehouden, waar een grote feesttent geplaatst werd. 

De belangrijke gasten van de koning lagen in die tent op gouden en zilveren 

divanbedden en de wijn stroomde overvloedig. Niemand van de feestgangers 

mocht tekort komen aan eten en drinken. 

 

Ook koning Ahasveros kwam niets tekort. Op de zevende dag van het feest was 

hij bijna dronken. Half bezopen begon op te scheppen over zijn macht en 

rijkdom, over zijn goud en zilver en op het laatst over zijn vrouwen en zelfs over 

zijn jonge vrouw koningin Fasti.  

‘Ik zal jullie haar laten zien!’ riep hij luidkeels. ‘Voor jullie, mijn trouwe 

dienaren heb ik alles over. Ik wil alles met jullie delen. Ik laat Fasti ophalen en 

dan kunnen jullie zien, hoe mooi en hoe lief ze is.’ 

Hij wenkte naar een paar kamerjonkers en die gingen koningin Fasti uit het 

vrouwenpaleis ophalen. Zij moest meekomen naar het mannenfeest waar 

normaal gesproken geen vrouwen bij aanwezig mochten zijn. 

 

Diep bogen de kamerjonkers zich voor koningin Fasti en zo voorzichtig 

mogelijk zeiden ze hun boodschap. Of de koningin haar kroon op haar hoofd 

wilde zetten en direct mee naar de koning wilde gaan: de koning verwachtte 

haar en wilde met haar pronken. Ja, hij wilde haar aan al zijn gasten laten zien. 

De jonge vrouw ging staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koningin Fasti was geen slavin. 
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Haar wangen gloeiden en haar donkere ogen schoten vuur. Haar hele lichaam 

trilde van kwaadheid. Wat meende de koning wel? Zij was geen slavin die je 

kon laten showen op een dronken mannenfeest? 

Wanneer hij, koning Ahasveros dan niet wijzer was, dan zou zij, de koningin 

wijzer zijn. 

 

En hoog en koel, zodat al haar vrouwelijke gasten het konden horen zei ze: ‘Ga 

terug naar de koning en zeg hem dat ik, koningin Fasti niet wil komen!’ 

Daarna ging ze weer zitten en het feest ging door alsof er niets gebeurd was. 

 

De kamerjonkers stonden perplex. Dit kon de koningin toch niet menen? Nog 

nooit had iemand tegen de koning durven zeggen: Ik wil niet! En nu deed zijn 

eigen vrouw dat! Het was wel niet mooi wat de koning haar vroeg te doen, maar 

daarom hoefde je nog niet te weigeren? Wat de koning zegt, dat moet doorgaan. 

En nu zij weigerde kon dat haar leven kosten. 

Nog één keer vroegen de kamerjonkers het haar. Bijna smekend…. 

Maar weer kregen ze hetzelfde antwoord: ‘Ga en doe wat ik tegen jullie gezegd 

heb.’ 

 

Even later stonden ze in de mannenfeesttent en zeiden tegen de koning dat zijn 

vrouw Fasti niet wilde komen…. 

De koning schaamde zich niet. Hij begreep niet eens dat zijn vrouw hem deze 

schande wilde besparen. Hij dacht op dit moment maar aan één ding: zijn vrouw 

was hem ongehoorzaam en dat moest hij afstraffen. Hij vroeg aan zijn dienaren 

wat hij met zijn vrouw moest doen. Nu, daar hoefden ze niet lang over na te 

denken. Wat koningin Fasti gedaan had was erg, ja heel erg. Want het was niet 

alleen dat zij haar man en koning ongehoorzaam was geweest, zij had dit gedaan 

op een feest waar alle belangrijke vrouwen van de stad Susan bij aanwezig 

waren. Als dit kwaad niet gestraft werd, dan zouden morgen alle vrouwen in de 

stad tegen hun man in opstand komen. En daar zou veel ellende uit voortkomen. 

‘Onze raad is, koning,’ antwoordden ze, ‘u moet Fasti als koningin afzetten en 

dat moet een wet van Meden en Perzen worden, zodat uw besluit niet herroepen  

kan worden.’  

En zoals de kamerjonkers hun koning geadviseerd hadden, zo viel de volgende 

ochtend het besluit van de koning in een wet van de Meden en Perzen. Koningin 

Fasti werd uit haar paleis opgehaald en in en kamer van het tweede 

vrouwenpaleis opgesloten. Daar moest ze blijven, eenzaam en verlaten tot haar 

dood toe. De koning en zij hebben elkaar nooit weer gezien… 

 

Het was een paar jaren later. De tocht naar Grieken land was geen groot succes 

geweest zoals koning Ahasveros gedacht had. Het was op een grote nederlaag 

afgelopen, met een groot verlies aan mensen en geld. 
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Omdat hij de oorlog verloren had zat koning Ahasveros dagenlang kwaad en 

bitter in zijn paleis. Nu, in zijn kwaadheid en ook in zijn verdriet had hij graag 

zijn vrouw Fasti weer willen zien. Wat was zij een flinke vrouw geweest! Hij 

schaamde zich nu over wat hij haar had aangedaan. Soms had hij het stille 

verlangen om haar bij zich te laten komen en dat het dan weer helemaal goed 

tussen hen beiden zou zijn. Maar dat kon niet. Daar was een wet van Meden en 

Perzen die hijzelf ondertekend had….  

Maar steeds moest hij vaak aan haar denken. En het gevolg was dat hij dan niet 

te genieten was. Voor de mensen om hem heen had hij geen goed woord over. 

Die hadden trouwens al lang gemerkt wat er bij de koning aan scheelde. En ze 

waren het er met elkaar over eens: hier moest iets aan gedaan worden. Met dit 

plan gingen naar de koning en vroegen hem toestemming om overal in heel zijn 

rijk op zoek te gaan naar mooie, jonge vrouwen waar hij dan één uit kon kiezen, 

die dan op de plek van Fasti de nieuwe koningin zou worden. 

 

De koning vond het een goed plan en zijn dienaren trokken door het hele land en 

brachten overal vandaan heel knappe jonge meisjes naar het paleis. Hégaï, de 

harembewaker kreeg al deze meisjes onder zijn hoede. Eén jaar lang verzorgde 

hij hen met het lekkerste eten en de duurste schoonheidsmiddelen. Wanneer ze 

er dan fris en gezond uitzagen bracht Hégaï hen voor één nacht naar de koning.  

Soms riep de koning zo’n meisje voor de tweede keer bij zich. Maar in de 

meeste gevallen vergat de koning hen en wachtten ze tevergeefs op een tweede 

of derde uitnodiging van de koning. Ze werden gewoon als gevangenen 

opgesloten in de harem van de koning en zagen hun ouders en hun broers en 

zussen nooit weer…. 

 

Tussen al die meisjes die in de stad Susan opgehaald waren, was ook een 

Jodinnetje, een wees dat Hadassa heette. Later werd zij Esther genoemd. Toen 

haar ouders gestorven waren had haar neef Mordechai haar aangenomen als zijn 

eigen dochter en had altijd als een vader voor haar gezorgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Jodinnetje Hadassa, de latere koningin Esther. 
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Mordegai had nooit anders gedacht dan dat Hadassa zou trouwen met een 

Joodse jongeman, die ook hier in ballingschap het oude volk Israël en zijn God 

niet vergeten was. En nu eisten de dienaren van de koning zijn pleegdochter op 

voor koning Ahasveros. En Mordechai wist maar al te goed dat het hof van de 

koning geen goede plek was voor een jong meisje zoals Hadassa. Maar hij kon 

dit niet verhinderen. De koning was baas en wanneer die jouw dochter opeiste 

dan moest je haar laten gaan.  

Maar één ding had hij zich vast voorgenomen: hij zou ook wanneer zijn 

pleegdochter in het paleis woonde haar vertrouwenspersoon blijven. Dat mocht 

natuurlijk niet, maar hij kende wel een mogelijkheid om dat te doen. Streng had 

hij tegen haar gezegd dat ze tegen niemand mocht zeggen dat Mordechai familie 

van haar was en ook niet dat zij een Jodinnetje was. 

 

En zo vertrok Hadassa naar de harem van de koning. Bedroefd was ze dat zij 

afscheid moest nemen van haar oom Mordechai, haar enige vriend en helper, 

haar pleegvader. Maar ze was ook een beetje trots. Ze moest wel erg knap zijn 

dat de dienaren van de koning haar ophaalden…. Koningin zou ze wel niet 

worden…. Maar toch? Het kon soms raar gaan in je leven. 

 

Hégaï had al veel jonge vrouwen zien komen en gaan: trotse en verlegen, brutale 

en ingetogen meisjes, maar toen hij Hadassa voor de eerste keer zag kreeg hij 

direct een zwak voor haar. Hij gaf Esther, zoals hij haar nu noemde, de mooiste 

kamer van het vrouwenhuis en omringde haar met de beste zorgen. En toen hij 

haar een jaar later naar de koning liet gaan, ging hij zelf mee om haar 

persoonlijk aan de koning voor te stellen. Zonder veel sier en opsmuk van goud 

en zilver stond ze voor hem en Hégaï  geloofde vast en zeker dat de koning haar 

zou uitkiezen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koning Ahasveros vond Esther het liefst. 
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En het kwam uit zoals Hégaï verwacht had. Van alle jonge vrouwen die bij de 

koning waren geweest, vond hij Esther het liefst. Het duurde niet lang of het 

werd in de stad Susan bekend gemaakt dat Esther koningin zou worden in de 

plaats van Fasti. Er werd in het hele land feest gevierd. De koning deelde veel 

geschenken uit en al het werk lag deze feestdag stil. 

 

Natuurlijk was Esther erg blij. Dit was wel veel beter dan levenslang als een 

vogeltje opgesloten te zitten in een gouden kooi, de harem van de koning.  

Maar al was het arme weesmeisje nu koningin geworden, de koningin van het 

grote Perzië, zij vergat haar komaf niet en ze luisterde trouw naar de wijze raad 

van haar pleegvader Mordechai. 

 

 


