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3-Niet buigen– voor het kwaad 
Esther 3 

 
Wij zijn het in onze westerse cultuur niet zo gewend te knielen of te buigen. 
In ons geloof niet, maar ook niet voor elkaar als mensen. Door te knielen 
maak je jezelf klein en de ander groter. Door te buigen laat je met je lichaam 
zien hoeveel respect je voor de ander hebt. 
Het niet knielen of buigen van Mordechai voor Haman, de tweede man van 
het Perzische rijk moet heel storend geweest zijn. Maar waarom boog 
Mordechai zich niet voor Haman?  
Was het een persoonlijk conflict tussen deze twee mannen? Het lijkt veel 
meer dan dat. We lezen dat Mordechai verteld heeft dat hij niet buigt omdat 
hij jood is. Maar dan moeten we nog raden naar het waarom van zijn 
weigering. Haman is trots, maar meet zich geen goddelijkheid toe. Voor hem 
buigen is geen afgoderij. Er is ook geen gebod dat joden niet mogen buigen 
voor niet joden.  
De diepe betekenis achter het niet buigen van Mordechai zit in de 
beschrijving van de twee mannen: Mordechai, een Jood, een zoon van Jair, 
zoon van Simi, zoon van Kis, uit de stam Benjamin (Esther 2: 5) En Haman, de 
zoon van Hammedata, een nakomeling van Agag (Esther 3:1). De achtergrond 
van de tegenstelling gaat terug op de ongehoorzaamheid van Saul, als hij de 
Amelekieten uit moet roeien, maar koning Agag heeft laten leven. De koning 
van het volk dat Israël bijna vernietigd had op weg naar het beloofde land.  
Het niet buigen van Mordechai is dus het niet buigen van hem voor de 
tegenstand van de belofte van God. De dreiging dat aan dat verhaal een einde 
komt. Het blijven staan van Mordechai betekent: blijven geloven dat Gods 
beloften niet te niet gedaan kunnen worden omdat Hij erover waakt. 
 
Om nog eens over door te praten: 
Waar ziet u / zie jij Haman vandaag de dag om ons heen? 

Bijbelstudie –  
De achtergrond van de verhalen van Agag en Saul zijn te lezen 
in 1 Samuel 15. De achtergrond van dit verhaal is weer te 
lezen in de teksten over de Amelekieten in Exodus 17:15, 
Numeri 24:20 en Deuteronomium 25: 19 

 
Gebed –  
Heer, wij worstelen vaak om het onrecht te kunnen zien. Help 
ons te onderscheiden wanneer Haman voorbijkomt en wij 
niet moeten buigen voor het kwaad. Help ons om rechtop te 
blijven staan en te blijven geloven in het werk dat U 
begonnen bent in deze wereld en dat door niets en niemand 
teniet gedaan kan worden.  

 
In beweging –  
Waar kunt u / kan jij je stem laten horen als er ergens op de 
wereld mensen zijn, die in hun bestaan bedreigd worden. 
Denk aan bevolkingsgroepen of de kerk in landen waar zij 
vervolgd wordt.  

 
Liturgie – Gezang 231:1 
Wij knielen voor uw zetel neer, / wij, Heer, en al uw leden, 
en eren U als onze Heer /met lied'ren en gebeden. 
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, /voor U, o Godsgetuige, 
o Eerstgeboren' uit de dood /zich diep eerbiedig buige! 
 
Kinderen & jongeren –  
Heb je wel een geknield of voorover gebogen gebeden? 
Probeer het eens: om jezelf kleiner te maken en God 
belangrijker. Hoe voelt dat?   

 
Thuis –  
Zijn er wel eens momenten in uw of jouw leven, waarop u of 
jij denkt: het lijkt wel of de beloften van God ten onder gaan 
in deze wereld of mijn leven?  
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