
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets Esther 4 – Esther gaat naar de koning.  

 

 

Beginzin 

Wat een afschuwelijk plan heeft Haman 

gemaakt. Door heel het land is het nu bekend. 

• Vertel kort wat het plan inhoudt. 

 

Rouw 

• Mordechai scheurt zijn kleren, doet een zak 

om zich heen en as op zijn hoofd. Hij gaat 

luid klagend door de stad. 

• Alle Joden vasten, rouwen, huilen. 

• Mordechai gaat tot vóór de poort van het 

paleis. 

 

Opdracht 

• Esther stuurt hem kleren; hij neemt die niet 

aan. 

• Esther stuurt Hatach om informatie te 

krijgen. 

• Mordechai vertelt Hamans wet. Hij geeft 

een afschrift mee voor Esther met de 

opdracht dat ze naar de koning moet gaan 

en om genade smeken voor haar volk. 

• Esther antwoordt via Hatach, dat de koning 

haar zal doden als ze ongevraagd bij hem 

komt, tenzij hij de gouden scepter toereikt.  

• Mordechai zegt haar dat ze toch moet 

gaan. Anders zal God wel op een andere 

manier redding geven. Ze moet niet denken 

dat ze zelf veilig is. Misschien is ze door 

Gods voorzienigheid juist daarom wel 

koningin geworden. Mordechai vertrouwt 

op Gods voorzienigheid. Vertrouw jij zo ook 

maar op God. Hij is zo machtig. Hij kan in 

alles voorzien. Bidden gebruikt God in zijn 

plan. Kijk maar bij Esther.  

• Ze stemt toe op voorwaarde dat de Joden 

in Susan voor haar 3 dagen vasten en 

bidden. Zelf zal ze dat ook doen met haar 

dienaressen.  

• Mordechai doet wat Esther hem opdraagt.  

 

Esther gaat naar de koning 

• Esther trekt haar koninklijk gewaad aan en 

gaat staan in de voorhof. Daar kan de 

koning vanaf zijn troon haar zien staan. (Dit 

is de climax van de vertelling. Probeer hier 

de spanning in te leggen van wat er zal 

gebeuren. Bijvoorbeeld: ’Daar zit hij op de 

troon. De machtige heerser van het 

Perzische rijk. Hij hoeft maar te bevelen en 

iedereen luistert naar hem. Hé, kijk daar 

eens in de voorhof… recht tegenover zijn 

troon. Wie staat daar? Is dat koningin 

Esther? Wat doet ze daar? Ongevraagd? 

Enz.) 

• Esther vind genade in zijn ogen. De koning 

reikt de gouden scepter haar toe. Wat is 

dat een wonder. Zie je wel: God voorziet in 

hun grote nood. En zo doet God nog steeds. 

• Esther vraagt of de koning met Haman 

komt eten.  

• Aan de maaltijd vraagt de koning wat ze 

hem wil vragen.  

• Esther vraagt of de koning morgen nog 

eens bij haar komt eten. Dan zal ze hem 

haar verzoek doen.  

 

Slotzin: Esther is heel voorzichtig. Ze wil kijken 

of de koning echt naar haar wil luisteren. Ze 

stelt zijn geduld op de proef. Tegelijk gaat alles 

volgens Gods plan. Het is nu nog niet de juiste 

tijd om de nood van de Joden aan de koning te 

vertellen. Eerst moet er nog iets anders 

gebeuren. 

 


