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Er was eens een bijzonder knap en
aantrekkelijk meisje dat Ester 
heette.  Sinds haar ouders
gestorven zijn zorgt
haar oom
Mordechai 
voor haar.



Ester eert haar oom door hem als 
een goede dochter te gehoorzamen.



Ester woont in Perzië, maar ze
heeft joodse ouders.  Haar ouders
zijn als krijgsgevangenen naar
Perzië gevoerd.



Er zijn behalve Ester nog 
veel meer joden in Perzië.



De koning van Perzië geeft een groot
feest voor de belangrijke

mensen in zijn
koninkrijk. De 
mannen zitten
in een andere
kamer dan de 
vrouwen.  Zij
vieren feest
met koningin
Wasti. 



De bijna dronken koning draagt op, 
dat koningin Wasti op het feest

van de
mannen
moet komen.



Zij moet een kroon dragen zodat alle
gasten haar schoonheid 

kunnen
bewonderen.

Maar koningin
Wasti 
weigert te 
komen.



Om te 
laten zien 
dat vrouwen hun 
echtgenoten moeten 
gehoorzamen, neemt 
de koning een wet aan 
waardoor koningin 
Wasti wordt 
verbannen.  Ze is 
geen koningin meer.



Nu moet 
worden 
gezocht naar een 
nieuwe koningin.  
Uit alle mooie 
vrouwen vanuit 
het koninkrijk, 
kiest de koning de 
knappe Ester 
als zijn vrouw.



Hij zet de 
koninklijke 
kroon op haar 
hoofd.  Ester 
vertelt aan 
niemand dat ze 
een joodse is. Haar 
oom heeft haar 
aangeraden dit 
niet vertellen.



Oom Mordechai 
brengt zijn tijd 
door bij de                 ingang van het 

paleis om nieuws
over Ester te horen.

Op een dag hoort
Mordechai dat twee

poortwachters van
plan zijn de koning
te vermoorden. 



Mordechai vertelt
dit aan Ester 

zodat zij de 
koning kan
waarschuwen.  De
koning is gered,
de poortwachters
worden gestraft.



De koning laat
de naam van 
Mordechai
opschrijven in
zijn jaarboeken.



De machtigste man na 
de koning is de rijke man 
Haman.  Iedereen buigt 
als Haman voorbijkomt, 
maar Mordechai niet.



Als jood wil 
Mordechai alleen 
buigen voor de 
levende God. 



Haman krijgt zo'n hekel 
aan Mordechai, dat hij 
besluit hem en alle 
andere joden 
in Perzië 
te doden.



De sluwe Haman strikt de koning om 
een wet te tekenen waardoor alle 
joden in het koninkrijk 
gedood zullen 
worden.



Het is een
verschrikkelijke
wet.  Zowel de 

joden als de Perzen
betreuren deze wet.  
Vergeet echter niet

dat God ervoor
gezorgd heeft dat
Ester koningin is.



Zij is een
joodse.  Zou
zij dit geheim
houden voor
de koning?  Of 
zou zij de dood
riskeren door te
proberen haar
volk te redden?



God geeft Ester een slim plan.  Ze 
nodigt de koning en Haman uit voor 
een diner.  Daar belooft de koning 
haar alles wat ze maar vragen wil.  
Ester antwoordt de koning: "Ik heb 
één verzoek.



Het is mijn grootste wens dat als uwe
majesteit mij een gunst wil bewijzen
en mijn verzoek wil inwilligen, u mor-
gen weer met Haman naar een diner 
komt dat ik voor u klaarmaak.  Dán
zal ik uw vraag

beantwoorden." 



Ondertussen laat 
Haman een galg 
klaarzetten om 
daar Mordechai 
op te hangen.



's Nachts kan de koning niet in slaap
komen.  Hij pakt daarom
zijn jaarboeken en leest

dat Mordechai nooit
een beloning gehad

heeft voor

het redden
van zijn leven.



De volgende ochtend vraagt de 
koning aan Haman: "Wat
kan ik doen voor iemand

aan wie ik graag eer
wil bewijzen?"

Haman voelt

zich vereert.
Wie anders
zal de koning

bedoelen, dan hem alleen!



Haman is gekomen om de koning
toestemming te vragen om 
Mordechai op te hangen.  De 
galg is al gereed. Nu dat kan

wel wachten. Haman 
weet

wel wat:
"Laat
een …



… koninklijk gewaad halen dat u 
zelf hebt gedragen.” Haal ook
één van uw paarden en uw
kroon. Laat één van uw

aanzienlijkste hofleden
die 

man 
helpen
dat ...



… gewaad aan te trekken.
Daarna moet hij hem op uw
paard door de stad leiden
en voor hem uit roepen:   

"Dit doet de        koning met 
de man aan

wie hij
eer Wil
bewi-
jzen!"      



"Prachtig!", zegt de koning, 
"Haal snel de kleren en het 
paard.  Doe wat u hebt
gezegd bij de jood

Mordechai."



Je snapt wel dat Haman 
het verschrikkelijk vindt
om Mordechai zo rond

te rijden.



Hij haat Mordechai nog 
meer dan ooit tevoren.  
"Wacht maar", zal Haman 

gedacht
hebben.



"Hij zal er binnenkort niet
meer zijn, net als alle
andere joden."



Later die dag, komen 
Haman en de koning 
op het diner 
van koningin 
Ester.  "Welk 
verzoek heb je 
koningin Ester?", 
vraagt de koning.  
Hij is zijn belofte 
niet vergeten.



Wijzend naar Haman 
vertelt koningin Ester 
alles over zijn 
gemene plan.  De 
koning is woest 
en laat Haman 
ophangen aan de 
galg die Haman 
voor Mordechai 
bedoeld heeft.



De koning neemt een nieuwe wet aan 
waardoor de joden zichzelf mogen 
verdedigen.  Zo worden ze gered!  
Mordechai wordt de belangrijkste 
man op de 
koning na.



De joden zijn erg blij en sturen 
elkaar geschenken.  Zelfs nu nog 
vieren de joden ieder jaar feest om 
te gedenken 
hoe God 
hen door 
koningin 
Ester 
gered 
heeft.



"De Knappe Koningin Ester" 

is een verhaal uit de Bijbel, 

het staat in 

Ester 1-10

"Door te luisteren naar Uw woord, 
komt er licht en duidelijkheid in 

mijn leven." Psalm 119:130



EINDE



Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over 
onze God, die ons geschapen heeft en die wil 

dat wij Hem kennen.  God weet dat wij 
verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij noemt 

dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de 
dood, maar God houdt zoveel van ons dat Hij 

zijn Zoon Jezus gezonden heeft, om te 
sterven aan het kruis en zo de gevolgen van 
onze zonden te dragen.  Jezus werd weer 

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus 
gelooft en aan Hem vraagt je zonden te 

vergeven, dan zal Hij dit doen.  Hij zal komen 
en voortaan in jouw hart leven en jij zult 

voortaan met Hem leven.



Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg 
dan het volgende tot God: Lieve God, ik 

geloof dat Jezus voor mij gestorven is en 
nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn 
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik 
nieuw leven ontvang en op een dag voor 

altijd met U samen kan zijn.  Help mij te 
leven voor U als uw kind.  Amen.

Lees de bijbel en spreek met God iedere 
dag! Joh. 3 vs 16
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