Vertelschets Een nieuwe koningin.
Beginzin
Wat heeft hij gedaan?! Hoe kon hij zo’n verkeerde beslissing nemen? Waarom heeft hij zijn vrouw
Vasthi laten wegsturen?
Koning Ahasveros
Koning Ahasveros – in zijn burcht in Susan – vraagt zich af waarom heeft hij Koningin Vasthi
heeft laten verbannen.
Hij kan dit niet meer veranderen, want een bevel van het Perzische hof mag niet herroepen
worden.
De dienaren van koning Ahasveros merken dat hij verdrietig is.
Ze willen de koning weer gelukkig maken en gaan op zoek naar een nieuwe vrouw voor de
koning.
De vrouwen
Overal in het land worden mooie, niet-getrouwde meisjes meegenomen om in het paleis van
de koning te komen wonen.
Ze moeten in het vrouwenverblijf wonen, waar kamerling Hegai voor hen gaat zorgen.
Alle vrouwen worden goed verzorgd. Ze krijgen goed te eten en ze worden heel mooi
gemaakt met mirreolie, specerijen en zalf, mooie kleren en prachtige sieraden.
De mooiste en liefste vrouw mag met de koning trouwen. Wie zal dat worden?
Is schoonheid en knap- zijn voor jou het belangrijkste? Of gaat het ook om wat er in je hart
leeft?
Mordechai en Esther
Elke dag komt er een man bij de poorten van het paleis. Het is Mordechai. Hij praat vaak met
één van de vrouwen of geeft een boodschap voor haar door.
Wie is die vrouw? Het is Esther… een heel mooi meisje. Ze is een Jodin, haar vader en
moeder zijn gestorven. Haar oom Mordechai heeft haar toen in huis genomen.
Esther mag van Mordechai niet vertellen dat ze Joods is en dat ze bij het volk van God hoort.
Hij is bang dat ze dan geen koningin kan worden. Ook eet Esther niet-joods eten.
Wat doe jij? Kom jij er in het openbaar voor uit dat je christen bent of houd je dat liever voor
je? Wat zou de Heere hiervan vinden?
De vrouwen
Iedereen vindt Esther heel erg knap. Ze ziet er erg mooi uit.
Esther mag daarom van Hegai in een hele mooie kamer gaan wonen en ze wordt verzorgd
door 7 dienstmeisjes.
Dat is bijzonder! De Heere zorgt ervoor dat Esther zo goed behandeld wordt. Hij heeft hier
een bedoeling mee.
Na een jaar mogen alle vrouwen om de beurt een poosje naar de koning. Wie zal de koning
kiezen om mee te trouwen?
Iedereen maakt zich heel mooi. Met zoveel mogelijk sieraden, make-up en mooie kleren.



              

Ahasveros en de nieuwe koningin
Dan breekt de dag aan dat Esther naar de koning mag. Esther bedenkt niet zelf wat ze mooi
vindt, maar ze vraagt advies aan Hegai wat de koning mooi vindt.
Alle vrouwen vinden Esther mooi!
De koning twijfelt niet. Hij vindt Esther prachtig en hij vindt het fijn bij haar. Zij is de mooiste
van alle vrouwen! Esther zal de nieuwe koningin worden…
Er wordt een groot feest gevierd en Esther wordt tot koningin gekroond. Iedereen is blij!
Slotzin
De Heere God heeft ervoor gezorgd dat Ahasveros de joodse Esther als de nieuwe koningin heeft
gekozen! Hij heeft hier een bedoeling mee.




              

