ESTĚR
1 En in die dae van Aḥashwěrosh – dit is

die koning vrolik was van wyn, het hy
aan Mehuman, Bista, Ḥarāona, Bigta en
Aāagta, Sětar en Karkas, die sewe hofdienaars wat voor koning Aḥashwěrosh
gedien het, gesê
11
om koningin Washti voor die koning te
bring met die koninklike kroon op om
haar skoonheid aan die volke en die
prinse te wys, want sy was mooi van
aansien.
12
Maar koningin Washti het geweier om
te kom op die bevel van die koning wat
deur die hofdienaars aan haar gebring is.
En die koning het baie kwaad geword, en
sy woede het in hom ontvlam.
13
En die koning het aan die wyse mans,
wat die tye geken het, gesê (want só het
die sake van die koning voor al die
kenners van wet en reg gekom,
14
en die naaste aan hom was: Karshena,
Shětar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena, Memugan, die sewe prinse van die
Perse en Madaï wat die gesig van die
koning gesien het, wat eerste in die
koninkryk gesit het):
15
“Volgens wet, wat moet met koningin
Washti gedoen word, omdat sy die bevel
van koning Aḥashwěrosh, deur sy hofdienaars, nie gedoen het nie?”
16
En Memugan het voor die koning en
die prinse gesê: “Koningin Washti het nie
alleen teen die koning misgaan nie, maar
ook teen al die prinse en al die volke wat
in al die provinsies van koning Aḥashwěrosh is.
17
“Want die saak van die koningin sal na
al die vrouens uitgaan, om hulle mans
veragtelik in hul oë te maak wanneer
hulle sê: ‘Koning Aḥashwěrosh het beveel
om koningin Washti voor hom te bring,
maar sy het nie gekom nie.’
18
“En hierdie dag nog sal die prinsesse
van die Perse en Madaï, wat die saak van
die koningin gehoor het, dit aan al die

die Aḥashwěrosh wat vanaf Hodua tot by
Kush regeer het, honderd sewe en
twintig provinsies –
2
in daardie dae toe koning Aḥashwěrosh
op sy koninklike troon in die vesting
Shushan gesit het,
3
in die derde jaar van sy regering, het hy
ŉ feesmaal vir al sy hoofde en sy
dienaars gehou. Die leër van Persië en
Madaï, die vername mans en die prinse
van die provinsies was voor hom,
4
toe hy die rykdom van sy geagte
koninkryk en die skitterende prag van sy
grootheid vir baie dae, honderd en tagtig
dae lank, vertoon het.
5
En toe hierdie dae verby was, het die
koning vir al die mense wat in die vesting
Shushan teenwoordig was, van die grootste tot die kleinste, ŉ feesmaal van sewe
dae gehou, op die voorplein van die tuin
van die koninklike paleis.
6
Wit linne en blou katoen was met pers
linnetoue aan silwerringe en marmerpilare vasgemaak! Rusbanke van goud en
silwer op ŉ plaveisel van malagiet en van
witmarmer en perlemoensteen en swart
marmer!
7
En hulle het drank bedien in goue
bekers, en die bekers was verskillend van
mekaar, en die koninklike wyn was in
oorvloed, volgens die hand van die koning!
8
En die drinkery was volgens wet, niemand is gedwing nie; want so het die
koning aan al die hoë beamptes van sy
paleis beveel, dat hulle volgens elkeen se
vreugde moes doen.
9
Koningin Washti het ook ŉ feesmaal vir
die vrouens in die koninklike paleis van
koning Aḥashwěrosh gehou.
10
Op die sewende dag, toe die hart van
a
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seun van Kish, ŉ Benjaminiet,
6
wat uit Jarushalajim weggevoer was
met die ballinge wat weggevoer was met
Jegónja, die koning van Jahuda, wat
Neāuķadnetstsar, die koning van Babel,
weggevoer het.
7
En hy was Hadassa, dit is Estěr, die
dogter van sy oom, se voog want sy het
geen vader of moeder gehad nie. En die
jongmeisie was mooi van voorkoms en
pragtig. En met die dood van haar vader
en haar moeder het Mordegai haar as sy
dogter aangeneem.
8
En toe die koning se bevel en sy edik
gehoor is, en baie meisies in die vesting
Shushan onder die hand van Hěgai byeengebring is, was Estěr ook na die paleis
van die koning geneem, onder die hand
van Hěgai, die bewaker van die vrouens.
9
En die meisie het hom geval en guns
van hom ontvang. Daarom het hy gehaas
om haar die reiniging en die regte ete te
gee en aan haar sewe uitgesoekte meisies
uit die paleis van die koning gegee. En hy
het haar met haar meisies verskuif na die
beste in die huis van die vrouens.
10
Estěr het haar nie volk en haar afkoms
aangedui nie, omdat Mordegai haar
beveel het om dit nie aan te dui nie.
11
En Mordegai het dag vir dag voor die
voorhof van die huis van die vrouens
geloop om te hoor hoe dit met Estěr
gaan en wat met haar sou gebeur.
12
En wanneer die beurt van elke meisie
gekom het om na koning Aḥashwěrosh in
te gaan, nadat sy twaalf maande volgens
die wet vir die vrouens behandel is –
want die dae van hulle voorbereiding was
soos volg: ses maande met mirre-olie en
ses maande met balsem en ander
reiniging van die vrouens –
13
en so het die meisie na die koning
gegaan, en alles wat sy gevra het, is aan
haar gegee uit die huis van die vrouens
om na die koninklike paleis te kan gaan.
14
Sy het in die aand ingegaan en in die
môre teruggekom na die tweede huis van

prinse van die koning sê – met baie
veragting en gramskap!
19
“Indien die koning dit goedvind, laat
daar ŉ koninklike woord van hom uitgaan
en opgeskryf word in die wette van die
Perse en Madaï, sodat dit onherroeplik is,
dat Washti nie meer voor koning Aḥashwěrosh mag kom nie. En laat die koning
haar koninklike waardigheid aan ŉ ander
gee wat beter as sy is.
20
“En die koning se bevelskrif wat hy
gemaak het sal deur sy hele koninkryk
word sal gehoor word –dit is groot – en
al die vrouens sal hulle mans ag, van die
grootste tot die kleinste.”
21
En die woord was goed in die oë van
die koning en van die prinse, en die
koning het volgens die raad van Memugan gedoen.
22
En hy het briewe aan al die koning se
provinsies gestuur, aan elke provinsie in
sy eie skrif en aan elke volk in sy eie taal,
dat elke man in sy huis baas moet wees
en in die taal va sy volk praat.

2

Na hierdie gebeure, toe die woede van
koning Aḥashwěrosh bedaar het, het hy
aan Washti gedink en aan wat sy gedoen
het en wat oor haar besluit is.
2
Toe het die koning se jongmans wat
hom bedien het, gesê: “Laat hulle vir die
koning pragtige jongmeisies soek,
3
en laat die koning beamptes in al die
provinsies van sy koninkryk aanstel, dat
hulle al die pragtige jongmeisies, bymekaar laat kom in die vesting Shushan, in
die huis van die vrouens, onder die hand
van Hěgai, die hofdienaar van die koning,
die bewaker van die vrouens, om aan
hulle reiniging te gee.
4
“En laat die jongmeisie wat die koning
geval, in die plek van Washti koningin
word.” En die woord het die koning geval,
en hy het so gedoen.
5
Daar was ŉ man, ŉ Jahudi in die
vesting Shushan met die naam Mordegai,
die seun van Jaïr, die seun van Shím’i, die
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23

die vrouens onder die hand van Shaäshgas, die hofdienaar van die koning wat
die byvroue bewaak het. Sy mag dan nie
weer by die koning ingaan nie, behalwe
wanneer die koning vreugde in haar het
en haar by die naam laat roep het.
15
En toe Estěr se beurt, die dogter van
Aāigajil, die oom van Mordegai, wat haar
as sy dogter aangeneem het, kom om na
die koning in te gaan, het sy niks verlang
nie, behalwe wat Hěgai, die hofdienaar
van die koning wat die vrouens bewaak,
gesê het. En Estěr het guns gevind in die
oë van almal wat haar gesien het.
16
En Estěr is na koning Aḥashwěrosh in
sy koninklike paleis geneem in die tiende
maand, dit is die maand Těāět, in die
sewende jaar van sy regering.
17
En die koning het Estěr meer liefgehad
as al die vrouens, en sy het guns en
goedheid voor hom gevind meer as al die
jongmeisies. En hy het die koninklike
kroon op haar kop gesit en haar koningin
gemaak in die plek van Washti.
18
En die koning het ŉ groot feesmaal
gehou vir al sy prinsee en sy dienaars,
die Feemaal van Estěr. En hy het ŉ rustyd
vir die provinsies afgekondig en geskenke
gegee, volgens die hand van die koning!
19
En toe die jongmeisies vir die tweede
keer versamel is, het Mordegai in die
poort van die koning gesit.
20
Estěr het haar afkoms en haar volk nie
bekend gemaak nie, soos Mordegai haar
beveel het, en Estěr het die bevel van
Mordegai gehoorsaam soos toe sy by
hom opgevoed is.
21
In daardie dae, terwyl Mordegai in die
poort van die koning gesit het, het Bigtan
en Teresh, twee hofdienaars van die
koning, deurwagters, kwaad geword en
beplan om die hand aan koning
Aḥashwěrosh te slaan.
22
En die saak het aan Mordegai bekend
geword wat dit aan koningin Estěr vertel
het. En Estěr het dit in Mordegai se naam
aan die koning gesê.

En toe die saak ondersoek is was dit
bevestig, en hul albei is aan ŉ paal
opgehang. En dit is in die kroniekboek
voor die koning beskryf.

3

Na hierdie gebeure het koning Aḥashwěrosh Haman, die seun van Hammedata,
die Agagiet, groot gemaak en hom
verhoog en sy setel hoër gestel as al die
prinse wat by hom was.
2
En al die dienaars van die koning wat in
die poort van die koning was, het gebuig
en aan Haman hulde gebring, want die
koning so het aangaande hom beveel.
Maar Mordegai het nie gebuig of hulde
gebring nie.
3
En die koning se dienaars, in die poort
van die koning, het aan Mordegai gesê:
“Waarom oortree jy die bevel van die
koning?”
4
En toe hulle hom dit elke dag gesê het,
en hy nie na hulle wou luister nie, het
hulle dit aan Haman vertel om te sien of
Mordegai se woord sou staan, want hy
het hulle vertel dat hy ŉ Jahudi was.
5
En toe Haman sien dat Mordegai nie
buig en aan hom hulde bring nie, was
Haman met woede gevul.
6
Maar dit was vir hom veragtelik om die
hand aan Mordegai alleen te slaan, want
hulle het die volk van Mordegai aan hom
bekend gemaak. Daarom het Haman
gesoek om al die Jahudim wat in die hele
koninkryk van Aḥashwěrosh was, te vernietig, die volk van Mordegai.
7
In die eerste maand, dit is die maand
Nisan, in die twaalfde jaar van koning
Aḥashwěrosh, het hulle die Pur, dit is die
lot, voor Haman gewerp van dag tot dag
en vir maand tot maand, tot twaalf, dit is
die maand Adar.
8
Haman het toe vir koning Aḥashwěrosh
gesê: “Daar is een volk wat verstrooid en
vespreid is tussen die volke in al die provinsies van u koninkryk, en hulle wette is
verskillend van alle volke, en hulle hou
nie die wette van die koning nie. Daarom
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geskeur en ŉ roukleed aangetrek, en
daar was as op sy kop, en hy het
uitgegaan dwarsdeur die stad en hard en
bitter geskreeu.
2
En hy het tot voor die poort van die
koning gekom, want niemand mag met ŉ
roukleed aan by die poort van die koning
ingegaan het nie.
3
En in al die provinsies waar die woord
van die koning en sy wet ook al gekom
het, was daar groot rou tussen die
Jahudim met vas en gehuil en rouklag.
Baie het in sak en as gelê.
4
En Estěr se meisies en haar hofdienaars
het gekom en haar vertel, en die koningin
was baie bdroef, en sy het klere gestuur
vir Mordegai om aan te trek en om sy
roukleed van hom weg te neem, maar hy
het dit nie geneem nie.
5
En Estěr het Hatag, een van die
hofdienaars van die koning, wat hy in
haar diens gestel het, geroep en hom beveel om na Mordegai te gaan om uit te
vind wat en waarom.
6
En Hatag het na Mordegai uitgegaan,
na die stadsplein wat voor die poort van
die koning gelê het.
7
En Mordegai het hom alles vertel wat
met hom gebeur het, en die presiese
bedrag van die silwer wat Haman beloof
het om in die skatkamers van die koning
af te weeg as prys om die Jahudim uit te
roei.
8
En hy het hom ŉ afskrif van die geskrif
wat in Shushan uitgevaardig was om
hulle te verdelg gegee, sodat hy dit aan
Estěr kon wys en die saak aan haar kon
vertel en haar kon versoek om na die
koning te gaan om hom om guns te
smeek en voor hom te pleit vir haar volk.
9
En Hatag het ingegaan en die woorde
van Mordegai aan Estěr vertel.
10
En Estěr met Hatag gepraat, en ŉ
opdrag aan hom gegee vir Mordegai:
11
“Al die koning se dienaars en die volk
van die provinsies van die koning weet
dat vir enige man of vrou wat na die

is dit nie in die koning se belang om hulle
te laat bly nie.
9
“Indien die koning dit goedvind, laat
daar geskryf word om hulle uit te roei, en
ek sal tien duisend talente silwer afweeg
in die hande van hulle wat die werk doen
om dit in die skatkamers van die koning
te bring.”
10
En die koning het sy seëlring van sy
hand afgehaal en dit aan Haman gegee,
die seun van Hammedata, die Agagiet,
die vyand van die Jahudim.
11
En die koning het vir Haman gesê: “Die
silwer en die volk word aan jou gegee,
om daarmee te doen soos goed is in jou
oë.”
12
En die koning se skrywers is in die
eerste maand, op die dertiende dag
geroep, en daar is geskryf net soos
Haman beveel het – aan die onderkonings van die koning en aan die
prefekte wat oor elke provinsie was, en
aan die prinse van elke volk, aan elke
provinsie volgens sy skrif en aan elke
volk in sy taal. Dit is in die naam van
koning Aḥashwěrosh geskryf en verseël
met die seëlring van die koning.
13
En briewe is met hardlopers na al die
provinsies van die koning gestuur om al
die Jahudim te vernietig, dood te maak
en uit te roei, albei jonk en oud,
kindertjies en vrouens, op een dag, op
die dertiende van die twaalfde maand, dit
is die maand Adar, en om hul besittings
as buit te plunder.
14
ŉ Afskrif van die geskrif moes as wet
in elke provinsie gegee en openbaar
gemaak word aan al die volke, om
gereed te wees vir daardie dag.
15
Die hardlopers het haastig op bevel
van die koning uitgegaan, en die wet is in
die vesting Shushan gegee. Die koning
en Haman het gesit en gedrink, maar die
stad Shushan was in verwarring.

4

En Mordegai het alles verneem wat
gedoen is, en Mordegai het sy klere
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koning in die binnehof gaan, wat nie
geroep is nie, geld net een wet: hy word
doodgemaak, behalwe die een na wie die
koning sy goue septer uitsteek, wat dan
mag lewe. Maar ek is nou al vir dertig
dae nie geroep om by die koning in te
gaan nie.”
12
En hulle het Estěr se woorde aan
Mordegai vertel.
13
En Mordegai het hulle gesê om Estěr te
antwoord: “Moenie dink dat jy alleen uit
al die Jahudim in die huis van die koning
sal ontsnap nie.
14
Want indien jy nou totaal stilbly, sal
daar vanaf ŉ ander kant verligting en
redding vir die Jahudim opstaan, maar jy
en jou vader se huis sal vergaan. En wie
weet of jy nie met die oog op ŉ tyd soos
hierdie koninklik geword het nie?”
15
En Estěr het hulle gesê om Mordegai te
antwoord:
16
“Gaan, versamel al die Jahudim wat in
Shushan is, en vas vir my, en julle moet
nie eet of drink vir drie dae nie, nag en
dag. Ek ook, en my meisies sal net so
vas, dan sal ek na die koning gaan, wat
nie volgens wet is nie. En indien ek
doodgaan, dan gaan ek dood!”
17
En Mordegai het gegaan en gedoen
net soos Estěr hom beveel het.

En Estěr het gesê: “Indien dit goed is
vir die koning, laat die koning dan vandag met Haman na die feesmaal kom wat
ek vir hom berei het.”
5
En die koning het gesê: “Laat Haman
gou maak, dat ons kan doen soos Estěr
gesê het!” En die koning en Haman het na
die maaltyd wat Estěr berei het gegaan.
6
En die koning het vir Estěr by die wynfees gesê: “Wat wil jy vra? Dit sal aan jou
gegee word. En wat is jou versoek? Tot
die helfte van die koninkryk, en dit word
gedoen.”
7
En Estěr het geantwoord en gesê: “My
vraag en my versoek is:
8
“Indien ek guns gevind het in die oë
van die koning, en indien dit vir die
koning goed is om my vraag te gee en
my versoek te doen, laat die koning en
Haman na die feesmaal kom wat ek vir
hulle sal berei, dan sal ek môre doen
volgens die woord van die koning.”
9
En Haman het op daardie dag bly en
met ŉ vrolike hart gegaan. Maar toe
Haman Mordegai in die poort van die
koning gesien het en dat hy nie opgestaan
of vir hom gebewe het nie, was Haman
met woede teen Mordegai gevul.
10
Maar Haman het hom bedwing, en toe
hy by sy huis kom, het hy gestuur en sy
vriende en sy vrou Seresh laat kom.
11
En Haman het hulle vertel van die
aansien van sy rykdom en van sy baie
seuns en van alles waarin die koning
hom groot gemaak het en hoe hy hom
bo die prinse en die dienaars van die
koning verhef het.
12
En Haman gesê: “Koningin Estěr het
ook niemand behalwe ek saam met die
koning na die feesmaal laat kom wat sy
gehou het nie. En ook vir môre is ek deur
haar saam met die koning genooi.
13
“Maar dit alles bevredig my nie, solank
ek die Jahudi Mordegai in die poort van
die koning sien sit.”
14
En sy vrou Seresh en al sy vriende het
vir hom gesê: Laat hulle ŉ paal van

5

Op die derde dag het Estěr haar koninklik aangetrek en in die binnehof van die
huis van die koning gestaan, teenoor die
die koning se huis. En die koning het op
sy koninklike troon in die koninklike huis
gesit, teenoor die ingang van die huis.
2
En toe die koning koningin Estěr in die
voorhof gesien staan het, het sy guns in
sy oë gevind, en die koning het die goue
septer wat in sy hand was, na Estěr
uitgesteek. En Estěr het nader gegaan en
aan die punt van die septer geraak.
3
En die koning het vir haar gesê: “Wat is
dit, koningin Estěr, en wat is jou versoek?
Tot die helfte van die koninkryk, en dit
sal vir jou gegee word!”

5
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indie hand van een van die vernaamste
prinse van die koning gee, dat hulle dit
vir die man aantrek aan wie die koning
graag waardering wil bewys. En hulle
moet hom op die perd laat ry oor die
stadsplein en voor hom uitroep: ‘So word
gedoen aan die man aan wie die koning
graag waardering wil bewys!’”
10
En die koning het vir Haman gesê:
“Neem gou die kleed en die perd soos jy
gesê het, en doen so aan Mordegai, die
Jahudi, wat in die poort van die koning
sit. Jy moet nie een woord uitlaat van
alles wat jy gesê het nie.”
11
En Haman het die kleed geneem en die
perd, en hy het Mordegai aangetrek en
hom laat ry oor die stadsplein en voor
hom uitgeroep: “So word gedoen aan die
man aan wie die koning graag waardering wil bewys!”
12
En Mordegai het na die poort van die
koning teruggegaan. Maar Haman het
hom na sy huis gehaas, treurig en met
bedekte kop.
13
En Haman het aan sy vrou Seresh en al
sy vriende alles vertel wat hom oorgekom
het. En sy wyse mans en sy vrou Seresh
het vir hom gesê: “Indien Mordegai, voor
wie jy alreeds begin val het, uit die saad
van die Jahudim is, sal jy niks teen hom
kan uitrig nie, maar verseker voor hom
val.”
14
Terwyl hulle nog met hom gepraat het,
het die hofdienaars van die koning aangekom, en hulle het Haman haastig na
die feesmaal gebring wat Estěr berei het.

vyftig el hoog maak, en sê môre vroeg
vir die koning dat hulle Mordegai daaraan
moet ophang. Gaan dan vrolik saam met
die koning na die feesmaal. Die woord
het Haman geval, en hy het die paal laat
maak.

6

In daardie nag het die slaap van die
koning gevlug, en hy het gesê dat hulle
die registerboek, die kronieke, moes
bring. En hulle het dit voor die koning
gelees.
2
En hulle het beskryf gevind dat Mordegai openbaar gemaak het dat Bigtána en
Teresh, twee hofdienaars van die koning,
uit die drumpelwagters, beplan het om die
hand aan koning Aḥashwěrosh te slaan.
3
En die koning het gesê: “Wat is van
waarde en grootheid hiervoor vir Mordegai gedoen?” En die jongmans van die
koning, sy dienaars, het gesê: Vir hom is
niks gedoen nie.”
4
En die koning het gesê: “Wie is in die
voorhof?” En Haman het in die buitenste
hof van die koninklike huis gekom om
met die koning te praat om Mordegai aan
die paal wat hy vir hom laat oprig het, op
te hang.
5
En die jongmans van die koning het vir
hom gesê: “Kyk, Haman staan in die
voorhof.” En die koning het gesê: “Laat
hom inkom.”
6
En na Haman ingekom het, het die
koning hom gevra: “Wat moet met die
man gedoen word aan wie die koning
graag waardering wil bewys?” Haman het
toe in sy hart gedink: “Aan wie sou die
koning meer graag waardering wil bewys
as aan my?”
7
En Haman het vir die koning gesê: “Vir
die man aan wie die koning graag waardering wil bewys,
8
laat hulle ŉ koninklike kleed bring wat
die koning gedra het, en ŉ perd waarop
die koning gery het en met die koninklike
kroon op die kop gesit.
9
“En laat hulle die kleed en die perd

7

En die koning en Haman het ingekom
om saam met koningin Estěr te drink.
2
En die koning het weer aan Estěr op die
tweede dag, by die wynfees gesê: “Wat
wil jy vra, koningin Estěr? Dit sal aan jou
gegee word. En wat is jou versoek? Tot
die helfte van die koninkryk, en dit word
gedoen.”
3
En koningin Estěr het geantwoord en
gesê: “Indien ek guns in u oë gevind het,

6
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want Estěr het vertel wat hy van haar
was.
2
En die koning het sy seëlring uitgetrek
wat hy van Haman afgeneem het, en dit
aan Mordegai gegee. En Estěr het
Mordegai oor die huis van Haman aangestel.
3
En Estěr het weer met die koning
gepraat en voor sy voete neergeval en
hom in trane gesmeek om die boosheid
van Haman, die Agagiet, en sy plan wat
hy teen die Jahudim beraam het, stop te
sit.
4
En die koning het die goue septer na
Estěr uitgesteek. En Estěr het haar opgelig en voor die koning gestaan
5
en gesê: “Indien dit goed is vir die
koning en ek guns voor hom gevind het
en die saak reg is voor die koning en ek
mooi is in sy oë, laat dan geskryf word
om die briewe met die plan van Haman,
die seun van Hammedata, die Agagiet, te
herroep wat hy geskryf het om die
Jahudim wat in al die provinsies van die
koning is, uit te roei.
6
“Want hoe sou ek kan verdra om die
boosheid te sien wat my volk sal tref? En
hoe sou ek kan verdra om die vernietiging
van my familie te sien?”
7
En koning Aḥashwěrosh het vir koningin
Estěr en Mordegai die Jahudi gesê: “Kyk,
die huis van Haman het ek aan Estěr
gegee, en hulle het hom aan die paal
opgehang, omdat hy sy hand teen die
Jahudim uitgesteek het.
8
“Skryf julle nou vir die Jahudim soos
julle goeddink in naam van die koning,
en verseël dit met die seëlring van die
koning. Want ŉ geskrif, in naam van die
koning geskryf en verseël met die seëlring van die koning, kan nie herroep
word nie.”
9
En die skrywers van die koning is in
daardie tyd geroep, in die derde maand,
dit is die maand Siwan, op die drie en
twintigste daarvan. En daar is geskryf
volgens alles wat Mordegai beveel het,

koning, en indien dit goed is by die
koning, laat my lewe my gegee word op
my vraag en my volk op my versoek.
4
“Want ons is verkoop, ek en my volk,
om vernietig, geslag en uitgeroei te
word. En was ons as slawe en slavinne
verkoop, dan sou ek stil gebly het, hoewel
die teëstander nie die verliese van die
koning kan opmaak nie.”
5
En koning Aḥashwěrosh het geantwoord en aan koningin Estěr gesê: “Wie
is hy, en waar is hy wie se hart vol is om
dit te doen?”
6
En Estěr het gesê: “Die teëstander en
vyand is hierdie bose Haman!” Toe was
Haman bang voor die koning en die
koningin.
7
En die koning het in sy woede van die
wynfees opgestaan en na die tuin van die
paleis gegaan. En Haman het bly staan
en vir sy lewe voor koningin Estěr gesmeek, want hy het gesien dat die
teëspoed oor hom by die koning vas
besluit was.
8
En die koning het uit die tuin van die
paleis in die saal van die wynfees teruggekom, en Haman het op die rusbank
neergeval waarop Estěr gesit het, en die
koning het gesê: “Wil hy die koningin ook
verkrag by my in die huis?” Soos die
woord uit die mond van die koning was
het hulle Haman se gesig bedek.
9
En Ḥarāona, een van die hofdienaars
het vir die koning gesê: “Kyk, die paal
wat Haman laat maak het vir Mordegai
wat ten goede van die koning gepraat
het, staan by Haman se huis, vyftig el
hoog!” En die koning het gesê: “Hang
hom daaraan op!”
10
En hulle het Haman opgehang aan die
paal wat hy vir Mordegai opgerig het, en
die woede van die koning het bedaar.

8 Op daardie dag het koning Aḥashwěrosh aan koningin Estěr Haman, die vyand van die Jahudim, se huis gegee. En
Mordegai het voor die koning gekom,
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vir die Jahudim het op hulle geval.

aan die Jahudim en aan die onderkonings
en die prefekte en die prinse van die
provinsies wat van Hodu af tot by Kush
lê, honderd sewe en twintig provinsies,
aan elke provinsie volgens sy skrif en aan
elke volk in sy taal, en aan die Jahudim
volgens hulle skrif en in hulle taal.
10
En hy het in die naam van koning
Aḥashwěrosh geskryf en dit met die seëlring van die koning verseël en briewe
gestuur met hardlopers te perd wat op
perde uit die koninklike stoetery gery het:
11
Dat die koning aan die Jahudim wat in
elke stad woon, vergun het om bymekaar
te kom en op te staan vir hul lewe, deur
te vernietig en dood te maak en uit te
roei elke gewapende mag van volk of
provinsie wat hulle, kinders en vrouens
mag verdruk, en hulle besittings as buit
te plunder,
12
op een dag in al die provinsies van
koning Aḥashwěrosh, op die dertiende
van die twaalfde maand, dit is die maand
Adar.
13
ŉ Afskrif van die bevelskrif moes as
wet uitgevaardig word in elke provinsie,
bekend gemaak aan al die volke, sodat
die Jahudim op daardie dag gereed moes
wees om hulle op hul vyande te wreek.
14
Die hardlopers wat op die koninklike
perde gery het, het op bevel van die
koning haastig en gou gegaan. En die
wet is in die vesting Shushan uitgevaardig.
15
En Mordegai het van die koning weggegaan in ŉ koninklike kleed van blou en
wit, met ŉ groot goue kroon en ŉ mantel
van fyn linne en pers. En die stad
Shushan het gejubel en was vrolik.
16
Vir die Jahudim was daar lig en
vrolikheid en vreugde en waardigheid.
17
En in elke provinsie en in elke stad
waar die bevel van die koning en sy wet
ook al aangekom het, was daar vrolikheid
en vreugde by die Jahudim, feesmaal en
goeie dag. En baie van die mense van die
land het Jahudim geword, want die vrees

9

En in die twaalfde maand, dit is die
maand Adar, op die dertiende dag daarvan, toe die bevel van die koning en sy
wet uitgevoer moes word, op die dag toe
die vyande van die Jahudim gehoop het
om hulle te oorweldig, het dit net
omgekeer, sodat die Jahudim hulle haters
oorweldig het.
2
Die Jahudim het in hulle stede saamgekom, in al die provinsies van koning
Aḥashwěrosh om die hand te slaan aan
die wat hulle teëspoed gesoek het. En
niemand het teen hulle gestaan nie, want
die vrees vir hulle het op al die volke
geval.
3
En al die prinse van die provinsies en
die onderkonings en die prefekte en hulle
wat die koning se werk doen het die
Jahudim ondersteun, want die vrees vir
Mordegai het op hulle geval.
4
Want Mordegai was groot in die huis
van die koning, en gerug oor hom het
deur al die provinsies gegaan, omdat die
man Mordegai groter geword het.
5
En die Jahudim het al hul vyande doodgeslaan met die slag van die swaard en
deur slagting en vernietiging, en met
hulle haters gedoen soos hulle wou.
6
En in die vesting Shushan het die
Jahudim vyf honderd man doodgeslaan
en uitgeroei.
7
En Parshandata en Dalfon en Aspata,
8
en Porata en Adalja en Aridata,
9
en Parmashta en Arisai en Arídai en
Wajesata,
10
die tien seuns van Haman, die seun
van Hammedata, die vyand van die Jahudim, het hulle doodgeslaan. Maar hul
hand nie na die buit uitgesteek nie.
11
Op dieselfde dag het die getal van die
wat in die vesting Shushan doodgeslaan
is, voor die koning gekom.
12
En die koning het aan koningin Estěr
gesê: “In die vesting Shushan het die
Jahudim vyf honderd man doodgeslaan
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en uitgeroei en ook die tien seuns van
Haman. Wat het hulle in die res van die
provinsies van die koning gedoen? En
wat wil jy vra? Dit sal aan jou gegee
word. En wat is verder jou versoek? En
dit word gedoen.”
13
En Estěr het gesê: “Indien dit goed is
vir die koning, laat môre ook gegee word
aan die Jahudim wat in Shushan is, om
te doen volgens die wet wat vir vandag
geld, en laat hulle die tien seuns van
Haman aan die paal ophang.”
14
En die koning het beveel om dit te
doen. En ŉ wet is in Shushan uitgevaardig, en hulle het die tien seuns van
Haman opgehang.
15
En die Jahudim wat in Shushan was,
het ook op die veertiende dag van die
maand Adar saamgekom, en hulle het in
Shushan drie honderd man doodgeslaan.
Maar hul hand nie na die buit uitgesteek
nie.
16
En die ander Jahudim wat in die
provinsies van die koning was, het saamgekom en opgestaan vir hul lewe en van
hul vyande gerus, en hulle het vyf en
sewentig duisend van hul haters doodgeslaan. Maar hul hand nie na die buit
uitgesteek nie.
17
Dit was op die dertiende dag van die
maand Adar, en op die veertiende daarvan het hulle gerus en dit ŉ dag van
feesmaal en vrolikheid gemaak.
18
Maar die Jahudim wat in Shushan was,
het op die dertiende en die veertiende
daarvan byeengekom. En op die vyftiende daarvan het hulle gerus, en dit ŉ dag
van feesmaal en vrolikheid gemaak het.
19
Daarom maak die landelike Jahudim
wat in die onbemuurde dorpe woon, van
die veertiende dag van die maand Adar ŉ
goeie dag van vrolikheid en feesmaal en
om porsies lekkernye na mekaar te stuur.
20
En Mordegai het hierdie dinge opgeskryf en briewe aan al die Jahudim wat in
al die provinsies van koning Aḥashwěrosh
was gestuur, naby en ver,

om vir hulle vas te stel dat hulle die
veertiende dag van die maand Adar en
die vyftiende daarvan jaar na jaar moet
hou
22
as die dae waarop die Jahudim rus van
hulle vyande gekry het, en die maand
wat vir hulle van kommer na vrolikheid
en van rou na ŉ goeie dag verander het,
dat hulle dit dae van feesmaal en vrolikheid moes maak en om aan mekaar
porsies lekkernye en geskenke aan die
armes te stuur.
23
En die Jahudim het onderneem om te
doen wat hulle begin het en wat
Mordegai aan hulle geskryf het.
24
Want Haman, die seun van Hammedata, die Agagiet, vyand van al die
Jahudim, het ŉ plan teen die Jahudim
beraam om hulle uit te roei, en die Pur,
dit is die lot, gewerp om hulle te vernietig
en hulle uit te roei.
25
Maar toe sy voor die koning gekom
het, het hy skriftelik bevel gegee dat sy
bose plan wat hy teen die Jahudim
braam het, op sy eie kop moes terugkom, en hulle het hom en sy seuns aan
die paal opgehang.
26
Daarom het hulle daardie dae Purim
genoem, na die naam Pur. Daarom,
weens al die woorde van hierdie brief en
wat hulle self daarvan gesien het en wat
oor hulle gekom het,
27
het die Jahudim dit bevestig en onderneem vir hulle en hulle saad en vir almal
wat hulle by hulle sou aansluit, sodat dit
onherroeplik sou wees, dat hulle hierdie
twee dae elke jaar sou hou volgens die
geskrif en op die bepaalde tyd,
28
en dat hierdie dae herdenk en gehou
moet word deur elke geslag, elke familie,
elke provinsie en elke stad, en dat hierdie
dae van Purim tussen die Jahudim nie
mag ophou nie en die herdenking daarvan deur hulle saad nie mag ophou nie.
29
En koningin Estěr, die dogter van
Aāigajil, en Mordegai die Jahudi het met
alle gesag geskryf om hierdie tweede
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brief oor die Purim te bevestig.
30
En hy het briewe aan al die Jahudim in
die honderd sewe en twintig provinsies
gestuur, die koninkryk van Aḥashwěrosh,
woorde van vrede en waarheid,
31
om hierdie dae van Purim op hulle
bepaalde tye te bevestig soos Mordegai
die Jahudi en koningin Estěr dit vir hulle
bevestig het, en soos hulle vir hulself en
hul saad die saak van die vas en die
getreur bevestig het.
32
En die bevel van Estěr het die sake vir
hierdie Purim bevestig, en dit is in ŉ
boek geskryf.

En koning Aḥashwěrosh het ŉ belasting op die land en op die kuslande
van die see gelê.2 En al die dade van sy
krag en mag en die noukeurige berig oor
die grootheid van Mordegai waarmee die
koning hom verhoog het, is dit nie
beskryf in die kroniekboek van die
konings van Madaï en Persië nie?
3
Want Mordegai die Jahudi was die
tweede onder koning Aḥashwěrosh, en
hy was groot by die Jahudim en geliefd
by die menigte van sy broers, omdat hy
die goeie van sy volk gesoek en vrede
met sy hele saad gepraat het.
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