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Vertelschets 14.6   -   Wonderlijk gered - Purimfeest  
 
Beginzin 
Hoeveel dagen duurt het nog voordat je jarig bent? Ben je al snel jarig? Tel dan eens hoeveel 
dagen het nog duurt? Je kunt haast niet wachten om je verjaardag te vieren. Natuurlijk: slingers, 
visite, cadeautjes. Maar weet je wat ‘vieren’ eigenlijk betekent? Bij elkaar komen om lofliederen te 
zingen. (“Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van Zijn weldaden.”) Dat is iets anders dan 
alleen maar ‘krijgen’. Je gaat danken en loven. Dat gaan de Joden die in het Perzische rijk wonen 
ook doen. 
 
De dag waarop Haman de Joden had willen uitroeien (13e Adar) is voorbij.  

 De Joden hebben rust van hun vijanden gekregen. 

 Het plan van Haman is totaal mislukt. Mordechai komt in Hamans plaats. 

 Het volk is wonderlijk door de Heere gered: dat mag nooit worden vergeten. 

 Mordechai schrijft alles op. Hij wil niet dat God vergeten wordt. De kleinkinderen zouden 
na vele jaren anders niet meer weten wat God had gedaan. Daarom vertellen we jou 
Bijbelverhalen: zodat je zult begrijpen hoe wonderlijk groot de Heere is en dat Hij machtig is 
om ook jou te redden van de zonde! 

 
Instelling van het Purimfeest 

 Mordechai maakt een wet om op 14e en 15e Adar het Purim (spreek uit: Poeriem) feest te 
vieren als bevrijdingsfeest. 

 Hij stuurt deze wet naar 127 provincies. 
(Het is aan de leiding om uit te leggen dat Purim komt van ‘pur’(= lot). Haman wierp het lot om 
de juiste dag aan te wijzen om de Joden uit te roeien. Hamans geluksdag wordt door Gods 
ingrijpen zijn eigen ondergangsdag. Wat een wending van het lot!) 

 De levende God laat treffend zien: het lot is van God. Hij behoudt Zijn volk. 

 “Toeval bestaat niet”, zeggen wij weleens. Dat klopt! Ook jouw leven wordt in alles 
bestuurd door God, Hij is erbij. 

 Soms laat de Heere je heel moeilijke dingen meemaken. Daar leer je veel van. 
 
Hoe het Purimfeest wordt gevierd 

 Het danken en loven gebeurt door samen te eten en blij te zijn. De mensen vergeten de 
armen niet. 

 Nu vieren de Joden deze dag nog als een feest van pret. Omdat Hamans plannen (er zijn 
steeds weer nieuwe Hamans, bijv. Hitler) totaal zijn mislukt. Er worden maskers opgezet. 
Bij het horen van de naam Haman wordt er veel herrie gemaakt. Er is veel snoep, koek en 
drinken. De dag ervoor wordt er gevast (niet streng) en het hele boek Esther gelezen. 

 Het is goed en nodig om te herdenken (vieren) wat God deed in de geschiedenis, in je land, 
in je omgeving, je eigen familie en in je persoonlijk leven.  
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 De Joden willen zich eraan houden dit feest te vieren en nooit over te slaan. 

 Daarom sturen Mordechai en Esther zelfs een tweede brief rond. Ze roepen daarin op om 
het klagen niet te vergeten, zoals Mordechai had gedaan. En te vasten, zoals Esther had 
gedaan. De Joden moeten op het feest dus ook denken aan de grote nood waar God ze uit 
had gered.  

 Hoe laat jij de Heere merken dat jij dankbaar bent?  

 Net als het Joodse volk worden christenen nog steeds bedreigd en verdrukt (niet overal 
even erg). Maar Christus heeft overwonnen. Als de Heere terugkomt, zal alles worden 
rechtgezet. 

 
Slotzin  
Alle mensen, ook alle kinderen die bij Hem horen krijgen dan een eeuwige verlossing. Verlost van 
vervolging en bedreiging. Maar ook verlost van zonde. Wie nu Hem liefheeft mag dán eeuwig bij 
Hem wonen. Wij kunnen niet bedenken hóe heerlijk dát zal zijn.  
 
 
 


