Verhaal, vragen en verwerking zondag 12 september
Verhaal – Ester 2:1-18 – Ester wordt koningin
Ahasveros, de koning van Perzië en Medië, woont in een prachtig paleis. Hij
heeft helpers die voor hem koken en afwassen, er zijn tuinmannen en
schoonmakers, hij heeft ministers die hem helpen met regeren. En hij heeft
ook nog eens heel veel geld. Maar toch is de koning niet blij. Helemaal niet.
Hij voelt zich alleen in zijn grote paleis. Zijn vrouw, de koningin, is na een
ruzie weggestuurd. En een koning zonder koningin, dat kan toch niet?
‘Koning,’ zegt een van zijn dienaren. ‘Weet u wat u moet doen? U moet weer
een vrouw zoeken. Er moet een nieuwe koningin komen. Dan voelt u zich
vast beter.’ De koning zucht. ‘Ja,’ zegt hij. ‘Een nieuwe vrouw, dat zou fijn
zijn. Iemand die mij echt begrijpt. En die naar me luistert. En ze moet lief en
mooi zijn natuurlijk. Maar ja. Hoe kom ik aan zo’n vrouw? Ik kan niet zelf op
zoek gaan. Ik moet regeren.’ ‘Dat doen wij wel, koning,’ zegt een andere
dienaar. ‘Wij gaan voor u op zoek. Wij zoeken de liefste en mooiste meisjes
van het hele land voor u uit, en dan kunt u er één uitkiezen. En die mag dan
de nieuwe koningin worden.’ ‘Best een goed idee,’ zegt de koning. ‘Doe dat
maar.’ De dienaren van de koning gaan aan het werk. Ze zoeken in het hele
land naar mooie meisjes, en brengen ze naar een speciaal vrouwenhuis in
het paleis. Daar moeten de meisjes een jaar lang blijven wonen, en ze moeten er alles aan doen om nóg mooier te worden. Elke dag worden hun armen en
benen ingesmeerd met olie en met crème die lekker ruikt. Hun haar wordt gewassen en gekamd. En van Hegai, de baas in het huis, leren ze hoe je moet
buigen en hoe je netjes rechtop moet lopen met een kroon op je hoofd. In de buurt van het paleis woont een man die uit Israël komt. Mordechai heet hij.
Mordechai hoort bij het Joodse volk. Maar lang geleden kwamen er soldaten naar Israël. Die soldaten hebben Mordechai en heel veel andere mensen
gevangengenomen en naar hún land gebracht. Daar moesten de Israëlieten voortaan wonen en werken. Mordechai woont niet in zijn eentje in een huis.
Nee, zijn nicht Ester woont ook bij hem. Ester is nog niet getrouwd. Zij komt ook uit Israël, en ze is ook Joods. Op een dag komen de dienaren van de koning
langs bij het huis van Mordechai. Ze zien Ester. ‘Aha,’ zeggen ze. ‘Dat is een mooi meisje, zeg! Die moet ook maar mee naar het paleis.’ Die arme Ester. Ze
mag niet meer bij Mordechai blijven wonen. Ze moet samen met de andere meisjes in het vrouwenhuis van het paleis wonen. Gelukkig is Hegai aardig voor
haar. Hegai geeft Ester het lekkerste eten. Hij maakt een mooie kamer voor haar klaar. En hij zorgt dat Ester zeven dienaressen krijgt die haar kunnen
helpen. Na een jaar zijn Ester en de andere meisjes nóg mooier dan eerst. Eén voor één mogen ze naar de koning toe. De meisjes doen dan hun allermooiste
kleren aan, ze doen gouden ringen aan hun vingers, ze doen oorbellen in en kettingen om, en ze doen speciale kammetjes in hun haar. Ze hopen allemaal
dat de koning hen zal uitkiezen om de nieuwe koningin te worden. Maar dat gebeurt niet. En dan, op een dag, is Ester aan de beurt. Nu moet zij naar de
koning toe. Ze is wel een beetje zenuwachtig. Wat als de koning haar niet mooi vindt? Ester overlegt met Hegai. ‘Hegai,’ zegt ze. ‘Wat moet ik aantrekken?
Moet ik ook allemaal gouden ringen om en kammetjes in mijn haar en kettinkjes om mijn pols? En moet ik een andere jurk aan?’ Hegai kijkt naar Ester. ‘Nee
hoor,’ zegt hij. ‘Deze jurk is goed. Jij bent zo mooi, je hebt geen ringen en kettingen en kammetjes nodig.’ Die avond gaat Ester naar de koning toe. Ze maakt
een diepe buiging. ‘Dag koning,’ zegt ze. ‘Ik ben Ester.’ Koning Ahasveros staat op van zijn troon. Hij loopt naar Ester toe. ‘Wat ben jij mooi,’ zegt hij blij. ‘Wat
zie jij er lief uit. Ik heb al veel mooie meisjes gezien, maar jij bent de mooiste en liefste van allemaal! Jij moet de nieuwe koningin worden!’ De koning pakt

een kroontje van goud en zet hem op Esters hoofd. ‘Dienaren!’ roept hij. ‘We gaan feest vieren! Ik heb mijn koningin gevonden.’ Een meisje uit Israël wordt
de nieuwe koningin van Perzië. Dat is wel heel bijzonder.
Vragen:
- Hoe heet het meisje in het verhaal? Bij wie woont ze? Uit welk volk komt ze?
- Waarom wordt ze naar het paleis van de koning gebracht?
- Waarom kiest de koning Ester als koningin?
- Als jij iemand kiest om vriendjes mee te zijn, waar let jij dan vooral op?
- Waarom is het bijzonder dat juist Ester de nieuwe koningin wordt?
Verwerking: Verborgen
Mordechai, de pleegvader van Ester, verbiedt haar te vertellen uit welk volk en welke familie ze komt. Ester verbergt dus wie ze is. Haar naam betekent
zoiets als: ‘verbergen’. Ester draagt als het ware een masker. De kinderen maken een koninklijk masker van Ester of van de koning.
Wat heb je nodig? het werkblad en een lange satéprikker
En verder: - viltstiften - verschillende versiermaterialen, zoals glitterplakkers, steentjes of veertjes - scharen - lijm - plakband of tape
Aan de slag: - De kinderen kiezen een van beide maskers en knippen die uit. - Ze versieren de voorkant met de versiermaterialen. - Ze leggen het masker
met de achterkant naar boven voor zich neer. - De kinderen plakken met plakband de satéprikker rechts of links op de achterkant vast. - Ze draaien het
masker weer om en houden dat voor hun gezicht. - Weten de andere kinderen wie er achter het masker verborgen is?

