
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 3 - Haman en Mordechai 
 

 

Beginzin 

Zie je die mannen daar smoezen? Wat doen ze 

geheimzinnig! Fluisterend bespreken ze een 

boos plan. Ze letten helemaal niet op die man 

daar in het hoekje. Dat is Mordechai; hij doet 

net of hij die mannen niet ziet, maar 

ondertussen houdt hij zijn oren goed open. Hij 

hoort alles wat ze zeggen! 

 

De samenzwering: 

• Twee belangrijke dienaren van koning 

Ahasveros, Bigtan en  Theres, willen de 

koning vermoorden. 

• God zorgt ervoor dat Mordechai dit boze 

plan hoort en geeft het door aan Esther. 

Hier zien we dat de Heere alle dingen leidt 

en bestuurt. Dat doet Hij ook in jouw leven.  

• Mordechai wordt niet beloond door de 

koning, maar zijn naam wordt wel in de 

kronieken (geschiedenisboeken) van Perzië 

geschreven. Dit hoort ook bij het plan dat 

de Heere heeft.  

• De twee dienaren worden opgehangen. 

 

Haman: 

• Haman wordt één van de belangrijkste 

dienaren van Perzië. 

• Haman wordt door de duivel gebruikt, 

omdat satan het Joodse volk wil uitroeien. 

• Al vanaf de zondeval (Gen. 3:15) is er een 

strijd aan de gang tussen de duivel en het 

volk van God. Die strijd gaat nog steeds 

door.  

• Alle mensen buigen voor Haman als hij 

door de straten van de stad loopt, maar 

Mordechai weigert dit te doen. 

• De knechten van de koning vragen hem om 

ook te buigen, maar hij doet het niet. Hij 

wil niet buigen voor een mens, maar alleen 

voor God. Mordechai wil alleen God dienen, 

doe jij dat ook?  

• Haman besluit daarom het hele Joodse volk 

te vernietigen. Hier kunnen we de grote 

vijandschap zien van Haman, want het is 

dwaasheid om een heel volk te vernietigen 

omdat één persoon niet wil buigen. 

• Haman vertelt de koning een halve 

waarheid en zo krijgt hij de zegelring van de 

koning. 

• Dit zegel betekent, dat het bevel niet 

herroepen kan worden. 

• Hij belooft de koning veel geld te geven.   

 

De vernietiging: 

• Haman  krijgt toestemming van de koning 

om het volk uit te roeien. 

• Er wordt geloot en het lot wijst de 

dertiende dag van de maand Adar aan. Dit 

is over een jaar. 

• De lopers gaan door het hele rijk om hun 

boodschap te brengen. Het Joodse volk is 

radeloos, maar de koning en Haman 

drinken nog een glas wijn.  

• Voor hen geldt, dat ze eens gestraft zullen 

worden voor hun daden. 

• Toch heeft de duivel niet gewonnen, want 

de Heere is al bezig om Zijn volk te redden.  

• Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. 

 

 

Slotzin  

De Joden in de stad Susan zijn wanhopig. Waar 

is nu nog redding te vinden? Alleen de Heere 

kan uitkomst geven. 

 


