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Esther 3 
Zondag 3 februari 2019, PG Heusden, Doopdienst 
 
Gemeente van Christus, 
 
Een paar maanden geleden berichtten de media over een fietsenmaker in 
Groningen die zijn winkel zondags niet wilde openen. Ook al was hij daar 
volgens de eigenaar van het winkelcentrum, waar hij winkelruimte huurt, 
contractueel toe verplicht. Hij hield zijn rug recht. Op zondag blijft mijn winkel 
dicht, zei hij. Het koste hem zowat of helemaal zijn zaak. Het bericht raakte me. 
Ik hoop dat er mensen, kerken, zijn opgestaan die het voor hem hebben 
opgenomen.   
 
In de Bethelkapel in Den Haag is drie maanden een non-stop kerkdienst 
gehouden om een asielzoekersgezin dat met uitzetting bedreigd werd te 
ondersteunen. Afgelopen woensdag kwam er dan toch een einde aan het 
gebed-zonder-end  - een happy end zelfs. Samen met onze catechisanten 
hebben we vrijdag een week geleden een klein steentje bijgedragen aan deze 
actie. Hoe u er ook tegen deze actie aankijkt, de protestanten in Den Haag 
hebben ook de rug recht gehouden door drie maanden lang niet te buigen voor 
het ‘wettige gezag’.       
 
Er zijn momenten dat wij (allemaal) voor de vraag worden gesteld: Voor wie 
willen wij knielen? Buigen wij wel of niet (letterlijk of figuurlijk) voor het 
wettige gezag, of voor een bepaalde mentaliteit op het werk, of voor een 
heersende opinie in de samenleving, of voor een modetrend? Wanneer gaan 
we door de knieën, wanneer voelen wij ons geroepen de rug recht houden?  
 
Deze opmerkingen maak ik naar aanleiding van Mordechai, die zich eerst juist 
heel gezagsgetrouw opstelt door een complot tegen koning Ahasveros te 
onthullen. En die vervolgens een stuk minder gezagsgetrouw is, wanneer hij 
weigert te buigen voor minister Haman, de reizende ster die (Esther 3, 1) net 
door Ahasveros boven alle rijksgroten aan het hof is gesteld.  
 
Mordechai is dus beslist geen doorgeslagen beroepsdemonstrant. Wel is hij 
een man die in iedere situatie opnieuw zich oprecht afvraagt: wat is nu, in deze 
situatie, het goede om te doen?  
Zo besloot hij in hoofdstuk 2 om een gehoorzaam onderdaan van de koning te 
zijn, en een aanslag te verijdelen. Maar in hoofdstuk 3 besluit hij om 
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ongehoorzaam te zijn aan een bevel van de koning, en niet als een knipmes te 
buigen voor de nieuwe de superminister Haman.   
Esther 3, 2: Alle hoge functionarissen van de koning die in de Koningsport 
waren, vielen telkens voor Haman op de knieën, en bogen zich voor hem neer, 
want zo had de koning het geboden. Alleen Mordechai knielde of boog nooit 
voor hem.  
En dat niet één keer, maar gedurende langere tijd. Vers 3: De functionarissen in 
de koningspoort vroegen Haman elke dag weer: Waarom overtreedt u steeds 
het gebod van de koning?  
 
Het is niet zo dat joden (Mordechai is joods) nooit voor een ander mens willen 
buigen. Ik heb het even voor u nagekeken in het OT:  
In Genesis 23: 7 vertelt hoe... Abraham diep boog voor de Hethitische 
landeigenaars.... van wie hij een graf wil kopen voor Sarah. 
En in I Koningen 1: 17 wordt verteld dat...  Batseba buigt en knielt voor de oude 
koning David, als ze hem eraan herinnert dat hij heeft gezworen dat hun zoon 
Salomo zijn opvolger zou worden, en niet Adonia.  
 
Maar als het erop aankomt, als het principieel wordt, dan buigt Israël (en de 
Messiaanse gemeente) alleen voor de Allerhoogste, voor de allerhoogste 
koning, voor God. 
Dat is een bijzonder buigen.  
Dat is een buigen dat tegelijk nederig en trots maakt.  
Buigen voor de heilige God is een oefening in nederigheid.  
Maar buigen voor God maakt ook trots en koppig en sterk, want dat betekent 
dat we niet meer door de knieën gaan voor de afgoden van deze wereld. 
 
Uit het gegeven dat de jood Mordechai beslist weigert te buigen voor Haman, 
is op te maken dat er iets afgoddelijks aan Haman kleeft. Net zoals Jezus zegt 
dat wij niet én God én de Mammon kunnen dienen, zo kan en wil Mordechai 
niet knielen voor én de God van Israël én voor Haman. Hij voelt zich geroepen 
te kiezen: of de een of de ander.  
 
Dat afgoddelijke dat Haman aankleeft heeft te maken met zijn herkomst. Van 
Haman wordt verteld dat hij... een nakomeling is van Agag. En Agag was een 
koning van de Amalekieten. En de Ammalekieten waren het eerste volk dat 
Israël na de uittocht uit Egypte in de woestijn aanviel, om de weg naar het 
Beloofde Land te versperren (zie Exodus 17).  Amalek is dus vijand numero 1. 
van Israël. Een soort Anti-Israël.  
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Koning Saul, van wie Mordechai een verwante is, had indertijd van God de 
opdracht gekregen om koning Agag van Amalek te doden, maar hij heeft hem 
wel verslagen maar niet gedood. Agag werd toen door de priester-profeet 
Samuël gedood. (I Sam. 15).  
 
De Amalekieten, Agag en Haman ... aan hun namen kleeft dus duisternis en 
afgoderij. Deze namen staan in de Bijbel symbool voor het anti-goddelijke, anti-
messiaanse kwaad.  Symbolen, daar moet je duidelijk mee omgaan. Neem het 
hakenkruis: zolang wij niet van God los zijn, zullen we niet en nooit meer 
knielen voor een hakenkruis. En wie de Hitlergroet maakt, zelfs als het bij wijze 
van grap is, dat is gewoon onacceptabel. Zo zijn ook Amalek, Agag, Haman ... 
onacceptabel. Daarom weigert Mordechai pertinent voor Haman te knielen. 
Mordechai houdt zijn rug recht.     
 
Omgekeerd herkent ook Haman in Mordechai zijn oer-tegenstander.  
Haman ziet in die ene jood Mordechai geen individu, maar een heel volk. Als hij 
ontdekt dat die ene Mordechai weigert voor hem te knielen, gaat hij meteen 
naar koning Ahasveros om toestemming te vragen om alle joden in het land uit 
te roeien.   
Haman krijgt toestemming tot een Endlösung van de Judenfrage in het 
Perzische rijk.  En de reizende ster aan het hof pakt de zaken grondig aan. Naar 
alle gouverneurs van alle provincies en naar alle vorsten van alle volken van het 
rijk gaan officiële, verzegelde brieven die opgesteld zijn in alle talen. En in die 
brieven staat het bevel  (vers 13)... dat op de dertiende van de twaalfde maand, 
dat is de maand Adar, alle joden moeten worden gedood en volledig uitgeroeid, 
jong en oud, vrouwen en kinderen inbegrepen, en dat hun bezittingen mogen 
worden buitgemaakt.   
Indertijd is er door Claude Lanzmann een negen uur durende film gemaakt die 
het verhaal van de Shoa vertelt . Dat is waar we nu als het ware naar kijken: we 
zien een aflevering uit die film, die al eeuwen duurt. We zien de razzia’s en de 
treinen en de kampen en de rokende schoorstenen van Auschwitz. We zien de 
gretige handen van de achterblijvers die zich maar al te graag over de 
bezittingen van de weggevoerde joden ontfermen...    
 
Bizar detail: de bodes van koning worden er met de brieven op uitgestuurd op 
de 13e nisan: dat is de dag voor Pesach, het grote feest van de bevrijding uit 
Egypte. Dus op de vooravond van Pesach, vergelijk het met de vooravond van 
het Kerstfeest, gaan de brieven de wereld in. Dat wordt dus een feestelijke 
Pesach – maar niet heus. 
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Wat we hiervan leren is dat het recht houden van de rug een prijs heeft. We 
wisten het al. Het boek Esther leert het ons opnieuw.  
 
In deze fase van het boek Ester ziet de toekomst er somber uit.  
Hoewel wij de hoopvolle afloop van het boek wel kennen, moeten we daar niet 
te snel naar grijpen. We zijn nog maar in het derde hoofdstuk van Esther, en we 
moeten het met Moredechai en Esther eerst proberen uit te houden in de 
somberheid. Zo is het in ons leven soms ook: dat we nog even geen licht zien 
aan het einde van de tunnel. Dat we niet eens weten of dat verlossende licht er 
wel gaat komen. Dat we uit moeten houden in het duister. 
 
Maar er bestaat geen duisternis, of er is sprake van heel kleine lichtpuntjes. En 
die lichtpuntjes ontbreken ook in Esther 3 niet. Al moet je er wel oog voor 
hebben. Wat zijn die lichtpuntjes? 
 
Bijvoorbeeld dat juist die namen van de twee feestmaanden op de joodse 
kalender vallen: nisan en adar. De Joodse kalender heeft eigen namen voor de 
maanden, en in onze lezing klinken juist de maanden nisan en adar. En laten 
dat nu net de maanden zijn waarin de twee grote bevrijdingsfeesten van Israël 
vallen: 
Op de 14e Nissan wordt het Pesachfeest gevierd, bevrijding uit Egypte.  
En op de 14e en 15e Adar wordt het Poerimfeest gevierd, het joodse carnaval, 
waarop mensen zich verkleden, en wanneer het boek Ruth wordt gelezen, en 
de kinderen mogen dan telkens wanneer de naam Haman klinkt herrie maken, 
en op het Poerimfeest mogen de mannen zo lang doordrinken, dat ze het 
verschil tussen de naam Mordechai en Haman niet meer kunnen horen.   
Voor israël, en wij mogen dankzij Jezus met Israël meelezen, voor Israël zijn die 
namen van die twee feestnamen, nisan en adar, als lichtpuntjes in de nacht. 
‘Oh ja, juist als we het zwaar hebben, mogen we naar die prachtige feesten 
uitzien! Laten we dat niet vergeten: we leven altijd naar het Pesachfeest toe, 
en naar het Poerimfeest...’    
 
Nog een lichtpuntje: Het slotvers zegt: En terwijl de koning en Haman rustig 
zaten te drinken, raakte de stad Susan in verwarring. Die verwarring mogen wij 
ook zo uitleggen: dat er velen in de stad Susan, ook niet-Joden, buitengewoon 
geschokt en verdrietig werden door het moordbevel van Haman. En dat zeker 
niet iedereen bereid was zomaar, blindelings, vanuit de een of andere 
kadaverdiscipline, onschuldige joodse kinderen, vrouwen, mannen te gaan 
vermoorden. Een volk, een stad, een dorp bestaat NOOIT uit alleen maar 
slechte mensen. Nog een flink lichtpunt!  
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We sluiten af.  We gaan straks de wereld weer in die vaak vol sombere zorgen.  
Maar waarin de lichtpuntjes nooit ontbreken, gemeente.  
 
Marieke en Thomas hebben vandaag hun Manuel meegenomen, en in de 
lichtkring van het evangelie gebracht. Het genadeteken van zijn doop heeft ons 
allemaal aan Gods genade herinnerd. Prachtig lichtpuntje, waarmee wij straks 
de wereld weer in kunnen gaan.  
 
En dan die naam: Manuel, afkorting van Immanuel: God-met-Ons. 
Met zo’n naam mogen we er dus echt op vertrouwen God Manuel de kracht zal 
geven om te buigen wanneer hij moet buigen, en om zijn rug recht te houden 
wanneer hij zijn rug recht moet houden – ongeveer zoals die fietsenmaker uit 
Groningen, of zoals die protestanten uit Den Haag.  
 
Laat die naam, Immanuel, die ook één van de namen van Christus Jezus is, ons 
allen sterken en tot zegen zijn.  
 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 


