
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 1 - Het feest van de koning. 

 

Beginzin 

Er is een groot feest in de stad Susan. Alle 

mensen mogen het meevieren. Er wordt lekker 

gegeten en gedronken. En koning Ahasveros 

krijgt alle eer: hij is degene die dit feest 

geregeld heeft!  

 

Het feest 

• Het feest is de afsluiting van een feest 

dat 180 dagen duurde (6 maanden). 

Vergelijking met een feest bij ons 

duidelijk maken. Dit feest duurt niet 1 

dag, maar 180 dagen: een half jaar! 

• In die 6 maanden heeft de koning 

vergaderd met alle vorsten. 

• Na deze 6 maanden houdt de koning 

een feest voor alle burgers van het rijk. 

• Dit feest duurt 7 dagen. 

• Tijdens dit feest mag er onbeperkt 

gegeten en gedronken worden. Het 

gevolg is dat velen dronken zijn. 

• Mannen en vrouwen vieren – zoals in 

die tijd de gewoonte was – gescheiden 

feest. Koningin Vasthi heeft dus haar 

eigen feest.  

 

Vasthi moet komen 

• Op de laatste dag wil koning Ahasveros 

dat koningin Vasthi bij hem komt, zodat 

hij haar kan laten zien aan alle 

aanwezige mannen.  

• Het is een dwaas bevel wat de koning 

geeft. Hij en zijn vorsten zijn dronken. 

Bovendien is het in de tijd van koning 

Ahasveros niet gepast dat een vrouw 

zich  in het openbaar aan iedereen laat 

zien. Dat hoort echt niet. Vasthi wil 

daarom niet komen. Zou jij hetzelfde 

doen? Niet luisteren als er iets van je 

gevraagd wordt, wat niet mag of 

hoort? Dat is moeilijk, hoor.  

• Koning Ahasveros wordt erg boos als hij 

hoort dat Vasthi niet wil komen.  

 

Het plan van de raadsheer 

• Hij roept zijn raadsheren bij elkaar en 

vraagt deze wijze mannen wat hij moet 

doen met de ongehoorzame koningin 

Vasthi.  

• Eén van de raadsheren zegt dat Vasthi 

een slecht voorbeeld is voor het hele 

rijk. Als zij niet luistert naar haar man, 

de koning, zullen andere vrouwen ook 

niet luisteren naar hun eigen man.  

• Hij raadt koning Ahasveros aan 

koningin Vasthi te verstoten en weg te 

sturen. Dit moet in een speciale wet 

komen te staan, een wet van Meden en 

Perzen. Wat in die wet staat, kan niet 

veranderd worden.  

• Ahasveros vindt het een goede raad en 

maakt een wet van Meden en Perzen. 

Daarin staat dat alle vrouwen naar hun 

man moeten luisteren.  

• Verder stuurt koning Ahasveros zijn 

vrouw Vasthi voor altijd weg. 

 

Slotzin  

Dat is het einde van het grote feest van koning 

Ahasveros. Door een dwaas bevel verliest hij 

zijn vrouw. Maar wat Ahasveros niet weet, is 

dat de Heere Zijn plan doorzet. Hij heeft alles in 

Zijn hand, ook de machtige koning Ahasveros!  

 


