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Inhoudelijke voorbereiding 14.6 
 
Schriftgedeelte 
Esther 9:20-32 
 
Thema  
Wonderlijk gered – Purimfeest 
 
Exegese 
Esther 9:20-32 
De dertiende Adar, de dag waarop Haman de Joden had willen uitroeien, is voorbij. Maar Hamans 
plan is totaal mislukt. Doordat Esther voor haar volk heeft gepleit en Mordechai de wet van 
Haman met een andere wet heeft aangevuld, zijn niet de Joden maar de vijanden van de Joden 
verslagen. Haman zelf is aan de galg gedood en Mordechai heeft Hamans hoge positie ingenomen.  
Deze belangrijke gebeurtenis mag door de Joden nooit worden vergeten. Mordechai stelt daarom 
deze geschiedenis op schrift. Daarnaast geeft hij aan alle Joden in het koninkrijk van Ahasveros de 
opdracht om feest te vieren op 14 en 15 Adar. Dit zijn dus niet de dagen waarop de strijd heeft 
plaatsgevonden, maar de dag waarop de Joden konden rusten en hun overwinning konden vieren. 
Dat dit feest op twee dagen wordt gevierd, is veroorzaakt door het feit dat de Joden op de burcht 
Susan nog een tweede dag strijd hebben geleverd en daarom pas op 15 Adar konden rusten. 
De rust die de Joden geschonken is, wordt gevierd door samen te eten en blij te zijn. De armen 
mogen deze feestvreugde niet missen. Daarom moet er op deze dagen ook speciaal voor de armen 
worden gezorgd. 
Dit feest wordt het Purimfeest genoemd. Die naam is afgeleid van het woord 'pur', het Akkadische 
woord voor 'lot'. Haman heeft immers het lot geworpen om de dag te bepalen waarop de Joden 
uitgeroeid moesten worden (Esther 3:7). 
Alle Joden in het koninkrijk hebben zelf de gebeurtenissen rond Hamans wet meegemaakt. 
Wanneer ze de brief van Mordechai krijgen, nemen de Joden het dan ook op zich om dit feest te 
vieren (vers 26-27).  
Ondanks het feit dat de Joden het feest al vieren, sturen Esther en Mordechai nog een brief, zodat 
de Joden echt overtuigd zijn van de noodzaak om dit feest te vieren. In deze tweede brief worden 
de Joden ook opgeroepen om nog twee elementen aan het Purimfeest toe te voegen. De Joden 
moeten bij het Purimfeest roepen (klagen), zoals ook Mordechai heeft geroepen (geklaagd) toen 
hij het bevel van Haman hoorde (Esther 4:1). En ze moeten ook vasten, zoals Esther en de Joden in 
Susan hebben gevast, voordat Esther naar de koning ging (Esther 4:16-17). 
 
In het Nieuwe Testament en in het Jodendom 
Van het Loofhuttenfeest is al gezegd dat het een feest van vreugde is. Van het Purimfeest kunnen 
we zeggen dat het een feest van pret en uitgelatenheid is. Dat heeft -vanzelfsprekend- alles te 
maken met de achtergrond van dit feest: de dwaze Haman die zijn plannen volledig ziet mislukken. 
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Op het Purimfeest wordt herdacht dat de HEERE Zijn volk uit de moorddadige handen van Haman 
heeft gered. Maar sinds de tijd van Esther zijn er steeds nieuwe 'Hamans' opgestaan die het 
Joodse volk wilden uitroeien. Het bekendste voorbeeld is Hitler, die de Joden in de gaskamers 
wilde uitroeien. 
Zo is het Purimfeest een feest tussen twee uitersten: aan de ene kant is er de pret om de boze 
Haman, die zelf aan de galg eindigt. Aan de andere kant is er de voortdurende dreiging omdat de 
vijanden van Gods volk zich telkens weer aan de Joden willen vergrijpen. Purim is daarom een 
feest met een lach en een traan. 
De Joden vieren dit feest nog steeds. Op de dag vóór het Purimfeest moet er worden gevast. Op 
het feest zelf wordt het hele boek Esther gelezen. Wanneer de naam van Haman wordt gelezen 
maken de kinderen zoveel lawaai dat zijn naam niet meer te horen is. Verder viert men feest met 
een maaltijd waarbij ook aan de armen wordt gedacht. Men eet op het Purimfeest speciale 
koekjes, de zogenaamde 'hamansoren'. Ook dat hoort bij de 'pret' om het mislukken van de 
plannen van de boze Haman. 
 
In het Nieuwe Testament wordt het Purimfeest niet genoemd. Maar de aanleiding van dit feest 
heeft ook betekenis voor ons. Gods vijand, de satan, heeft het altijd op Gods volk voorzien. 
Daarom heeft hij in de geschiedenis altijd het Joodse volk belaagd, en daarom belaagt hij ook de 
kerk van de Heere. Dat hoort allemaal bij de strijd tussen het zaad van de slang en het zaad van de 
vrouw (Genesis 3:15).  
Vandaag zien we nog steeds dat niet alleen Joden maar ook christenen worden vervolgd en 
verdrukt. Maar van het Purimfeest mogen we leren: het zaad van de vrouw zal overwinnen omdat 
de grote Nakomeling van de vrouw de satan heeft overwonnen. Als de Heere Jezus terugkomt op 
de wolken van de hemel worden de Hamans van deze wereld definitief verslagen! 
 

Geloofsleer 
HC vraag 123    De bewaring van Gods kerk 
NBG art. 13      God regeert alle dingen 
NBG art. 27      God bewaart Zijn kerk altijd 
 
Gebedspunten 

 Dank voor bewaring van het Joodse volk tot hiertoe. 

 Bekering van de Joden, zodat zij de Messias zullen erkennen. 

 Bescherming van Joden en christenen tegen alle aanvallen van de boze. 

 Bid voor de vervolgers. 
 
Psalm- en liedlijst 
Psalm 9:9  De HEER’ zal zijn een hoog vertrek 
Psalm 9:10  Hij, die Uw naam in waarheid kent   
Psalm 9:18  Nooddruftigen vergeet God niet 
Psalm 66:3            God baande door de woeste baren 
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Psalm 68:1           De Heer’ zal opstaan tot de strijd 
Lofz. v Zach.:2   God had hun tot hun troost gemeld 
ZB   Als g’ in nood gezeten 
ZB   God is getrouw 
ZB   Samen in de naam van Jezus 
ZB   Wie maar de goede God laat zorgen 
ZB   O God, Die droeg ons voorgeslacht 
 
Introductie op de vertelling 
Neem een schudkoker en een ratel o.i.d. mee. Vertel van de gewoonte bij de viering van het 
Purimfeest dat bij het horen van de naam Haman er veel herrie wordt gemaakt met de 
schudkoker of ratel of door hard op de grond te stampen. Je kunt dit zelf een keer voordoen of de 
kinderen inschakelen. Je leest dan een stukje uit de kinderbijbel uit het boek Esther en vraagt hen 
herrie te maken wanneer ze de naam Haman horen. 
 


