


Wat is het geheim van het overleven van ons volk? De vastendag van Esther: Wat, waarom en hoe

De geschiedenis en de betekenis van de Hamantasjen

Beste vrienden,

Vrij vertaald uit een brief van de Rebbe,  
Rabbi Menachem M. Schneerson, van 7 Adar 5713
… Het Poeriem verhaal geeft ons een duidelijke analyse van het "Joodse 
probleem".
Verspreid over 127 provincies en landen verschilden de Joden ongetwijfeld 
van elkaar in gewoonten. Maar hoewel er Joodse mensen waren die hun 
“Joodsheid” wilden verbergen, erkende Haman, de vijand van de Joden, 
de essentiële kwaliteiten en kenmerken van de Joden die hen allemaal, 
met of zonder hun toestemming, tot 'één volk' maakten. Namelijk ''hun 
wetten verschillen van die van andere mensen” (Boek Esther 3: 8).
Vandaar dat Haman in zijn goddeloze verlangen, "alle Joden, jong en oud, 
kinderen en vrouwen" probeerde te vernietigen. Hoewel er in die dagen 
ook Joden waren die zich strikt aan de Tora en mitswot hielden, waren er 
Joden wiens religieuze banden met hun volk zwakker waren. Ook waren 
er Joden die zich assimileerden met hun omgeving.
In alle tijden waren er wel Hamans, maar we hebben ze allemaal overleefd, 
G-d dank. Waarin schuilt het geheim van onze overleving?
Het antwoord zal duidelijk worden uit de volgende illustratie. Wanneer 
een wetenschapper probeert de wetten te achterhalen die een bepaald 
fenomeen beheersen, of de essentiële eigenschappen van een bepaald 
element in de natuur te ontdekken, moet hij een reeks experimenten 
ondernemen onder de meest uiteenlopende omstandigheden om die 
eigenschappen of wetten te ontdekken die onder alle voorwaarden gelijk. 
Hetzelfde principe moet worden toegepast op onze mensen, het Joodse 
volk. Het is een van de oudste volken ter wereld en het begon zijn 
nationale geschiedenis, zo'n 3300 jaar geleden, vanaf de openbaring 
op de berg Sinaï. In de loop van onze geschiedenis heeft ons volk onder 
zeer uiteenlopende omstandigheden geleefd. De meeste verschillende 
momenten en op verschillende plaatsen over de hele wereld. De 
essentiële elementen dat ons verenigt en ons tot "één volk" maakt tijdens 
zijn verstrooiing en ongeacht de tijd, zijn de Tora en de mitswot. Maar ook 
de Joodse manier van leven die in wezen door de eeuwen heen en in alle 
opzichten en plaatsen hetzelfde is gebleven…

De vasten van Esther (Ta'anit Esther) is een 
vastendag. Dit vindt plaats één dag voor Poeriem 
van zonsopgang tot zonsondergang. Dit jaar valt 
het vasten op donderdag 25 februari 2021.

 
Wat wij herdenken
Vasten wordt geassocieerd met enkele cruciale 
momenten in het Poeriem Verhaal. Eén van die 
momenten is wanneer Esther zonder toestemming 
koning Achasjwerosj bezoekt. Normaliter stond 
daar de doodstraf op. Maar Esther wilde haar volk 

Wat komt er in u op wanneer u aan Poeriem 
denkt? Verkleedkostuums, de Megilla, 
voedselgeschenken en natuurlijk die heerlijke 
driehoekige gebakjes: de Hamantasjen oftewel 
de Hamansoren. Deze lekkernijen gevuld met 
maanzaad (of andere vullingen) maken al 
eeuwenlang deel uit van het Poeriemfeest. Waar 
komen ze vandaan? Wat betekent hun naam? En 
waarom worden ze op Poerim gegeten?

Een van de oudste vermeldingen van deze Poeriem 
traktatie staat in een komedie die geschreven is 
door Jehoeda Sommo (1527- 1592) uit Italië.

Een van de meest bekende redenen is de oude 
legende waarin wordt verteld dat Haman een 
driehoekige hoed droeg. Om zijn ondergang te 
herdenken, eten we een driehoekig koekje.

redden en daarom vastte zij drie dagen voordat zij 
naar de koning ging. Zij vroeg alle Joden om ook 
te gaan vasten.

Een ander belangrijk moment was op 13e Adar 
(de vastgestelde datum voor de vasten van 
Esther). 13 Adar was de dag die Haman had 
uitgekozen om de Joden te vermoorden. Het 
Joodse volk heeft ter verdediging zijn vijanden 
vermoord. Hoewel de Joden aan het vasten waren 
en zij tot G-d dawwenden (baden) om succesvol te 
zijn, behaalden deze overwinning.

Er is ook een diepere betekenis. De Midrasj zegt 
dat toen Haman bewust werd van de verdienste 
van onze drie voorvaderen, verzwakte zijn kracht 
onmiddellijk. Hierdoor eten we driehoekige 
gebakjes en noemen we ze "Haman verzwakkers 
(tasjen)". Een andere reden is dat tijdens het 
Poeriem verhaal veel Joden niet geloofden dat ze 
uitgeroeid zouden worden. Mordechai overtuigde 
hen van de ernst van de dreiging door hen veel 
brieven te sturen die hen waarschuwden voor 
het naderende ellende. Bang dat de brieven 
door vijanden gevonden zouden worden, werden 
de brieven in gebakjes verstopt zodat ze niet 
gevonden zouden kunnen worden. Ter herinnering 
hiervan eten we gebakjes met een vulling.

Poeriem is een bijzondere feestdag. Het 
herinnert ons aan de door G-d georganiseerde 
redding van het Joodse volk van Hamans 
complot "om alle Joden in één dag te 
vernietigen”. Dit vond plaats in het oude 
Perzische Rijk. We vieren dit met het lezen van 
de Megilla, het geven van voedselgeschenken, 
tsedaka (liefdadigheid), feest en vrolijkheid.

De heldin van het verhaal is Esther. Haar 
naam betekent in het Hebreeuws 'verborgen'. 
Ze hield in het paleis van de Perzische koning  
haar identiteit als Jood geheim. Ze verloor 
haar hoop zelfs niet toen het leek alsof de 
bescherming van G-d over het Joodse volk was 

verdwenen. En zelfs toen ze in duisternis was 
omgeven, deed ze een beroep op haar sterke 
kant en op haar moed om zo invloed te kunnen 
oefenen. Haar daden hebben uiteindelijk 
het Joodse volk gered. Ook wij kunnen onze 
eigen verborgen krachten aanspreken en 
gebeurtenissen volledig veranderen.

Voor u ligt de poeriem brochure. Ik hoop dat 
u van deze kunt genieten en dat het deze 
bijzondere dag meer inhoud zal geven.

Hartelijke groeten en chag sameach,

Rabbijn Eli & Faigale Spiero
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1. Twee keer naar de Megilla luisteren
Ga naar de synagoge (of elders) om naar de hele Megilla te luisteren. De Megilla, ofwel "Het Boek 
van Esther", is de boekrol die het verhaal van Poeriem vertelt. Luister twee keer naar het lezen: 
één keer op de avond van Poeriem en nog nogmaals op de dag van Poeriem zelf. Dit jaar is dat 
donderavond 25 februari en vrijdag 26 februari. Let op: het is belangrijk om elk woord goed te horen.
Wanneer Hamans naam wordt genoemd, kunt u de graggers (lawaaimakers) draaien of met uw 
voeten stampen om het uitroeien van zijn slechte naam te symboliseren (sommigen hebben de 
gewoonte dit alleen te doen wanneer zijn naam samengaat met een titel). U kunt uw kinderen 
vertellen dat Poeriem de enige keer is dat het een mitswa is om lawaai te maken!

2. Geef aan de armen (Matanot La’ewjonim)
Een van de hoofdthema's van Poeriem is de Joodse eenheid. Haman probeerde ons allemaal te 
vermoorden. Daardoor liepen we allemaal gevaar. Dit is de reden waarom we dit ook in eenheid 
vieren. Vandaar dat we op de dag van Poeriem speciale aandacht geven aan de minder bedeelden.
Geef gedurende de dag van Poeriem, vrijdag 26 februari, geld of voedsel aan ten minste twee 
mensen die dat nodig hebben. Als u geen mensen kunt vinden die hulp nodig hebben, dan zal uw 
synagoge waarschijnlijk geld inzamelen voor dit doel.
Op Poeriem geven we aan iedereen die daarom vraagt; we kijken niet eerst wat zijn of haar banksaldo 
is. Net als bij de andere mitswot van Poeriem doen ook kleine kinderen mee deze mitswa.

3. Geef voedsel geschenken aan vrienden (Misjloach Manot)
Op Poeriem benadrukken we het belang van vriendschap en gemeenschap door voedselgeschenken 
aan vrienden cadeau te geven.
26 februari, de dag van Poerim, geven we een pakketje met minstens twee verschillende 
gebruiksklare etenswaren en/of dranken (bijv. gebak, fruit, drank) aan minstens één Joodse kennis. 
Mannen geven aan mannen en vrouwen geven aan vrouwen. Velen hebben de voorkeur om deze 
geschenken via een derde partij te geven.

4. Vier feest!
En natuurlijk het feest! Verzamel uw familie in de loop van de dag en vier gezamenlijk het feestelijke 
Poeriem maaltijd. Traditioneel begint deze maaltijd voor zonsondergang en duurt tot laat in de 
avond. Dit jaar echter moet er opgelet worden om vóór zonsondergang (vóór het begin van sjabbat) 
het feest te beëindigen om de sjabbat te verwelkomen.
De tafel wordt feestelijk gedekt met een mooi tafelkleed en kaarsen. Was uw handen voor challe of 
brood en geniet van een maaltijd met vlees, wijn, veel Joodse liederen, gedachten uit de Tora en een 
vrolijke Poeriem sfeer. Zing, drink, lach, sjmoez en heb veel plezier.

De vier Poeriem gewoonten
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Poeriem is een dag om onze Sjabbat kleren aan te doen, maar verder zitten er geen 
beperkingen aan deze feestdag. Toch is het mooi als u een dag vrij kunt nemen zodat 
u zich des te beter kunt richten op deze feestdag en de vier speciale mitswot:



Het mislukte plan
Het begon allemaal in het oude Perzië. Drie 
jaar ervoor had koning Achasjwerosj de 
Perzische troon bestegen en voelde hij zich nu 
verzekerd in zijn positie. Hij vierde dit met een 
groots feest voor al zijn onderdanen dat 180 
dagen duurde. Dit luxe feest werd gevolgd met 
een week lang kleiner feest voor de inwoners 
van de hoofdstad Sjoesjan. Tegelijkertijd gaf 
koningin Wasjti, de vrouw van Achasjwerosj, in 
het vrouwenverblijf van het paleis haar eigen 
feest voor de Sjoesjanitische vrouwen.

Op de zevende dag van dit feest was 
Achasjwerosj volledig onder de invloed van 
wijn. Hij beval zijn vrouw Wasjti om voor alle 
feestende mannen te verschijnen. Hij wilde 
aan de mannen haar prachtige schoonheid 
laten zien. Wasjti weigerde te komen en op 
advies van zijn adviseur Memoechan beval 
Achasjwerosj om Wasjti te doden.

Toen de woede van Achasjwerosj verdween 
en hij besefte wat er gebeurt was, was hij 
erg eenzaam en wilde hij het gezelschap van 
een vrouw. Zijn dienaren stelden voor om alle 
mooie meisjes van het hele koninkrijk naar 
Achasjwerosj te brengen. En het meisje dat in 
de ogen van de koning gunst zou vinden, zou 
de nieuwe koningin zou worden.

De eerste antisemitische premier
Ondertussen werd Haman benoemd tot 
premier. Haman was een echte Jodenhater. 
Onmiddellijk na zijn benoeming gaf de koning 
een decreet uit waarin stond dat iedereen 
moest buigen wanneer ze Haman zagen. 
Haman liep rond met een groot afgodsbeeld 
aan een ketting om zijn nek. Toen Mordechai 
als een trotse Jood weigerde te buigen, werd 
Haman woedend. Hij besloot wraak te nemen 
op alle Joden en maakte een loterij om de 
"geluksdag" te bepalen, de dag waarop hij zijn 
plan zou uitvoeren. Het lot viel op de 13e dag 
van de Joodse maand Adar.

Haman ging naar Achasjwerosj en bood 
hem 10.000 zilveren munten aan in ruil 
voor toestemming om de Joden uit te roeien. 
Achasjwerosj zei tegen Haman: "Het geld is 
van u en u kunt met het volk doen zoals het u 
goeddunkt."

Haman stuurde direct proclamaties naar alle 
uithoeken van het rijk. Deze proclamaties, 
verzegeld met het koninklijke zegel, bevalen het 
volk om in opstand te komen tegen de Joden 
en hen te vermoorden. Alle Joodse mannen, 
vrouwen en kinderen moesten de volgende 
13de van Adar gedood worden.

 
Mordechai’s verzoek
Mordechai kwam te weten over het bevel. Hij 
stuurde Esther een bericht waarin hij haar vroeg 
de koning te bezoeken en hem te smeken haar 
volk te sparen. Esther antwoordde dat iedereen 
die ongevraagd bij de koning binnenkomt 
gedood zou worden, tenzij de koning zijn 
gouden scepter naar die persoon uitstrekte. “En 
ik ben al 30 dagen niet bij de koning geweest”. 
Mordechai stuurde nog een bericht: "Als je nu 
zwijgt, zal er op een andere manier voor de 
Joden redding komen en misschien ben je juist 
voor deze situatie in deze koninklijke positie 
gekomen."

Esther ging akkoord om de koning te bezoeken. 
Maar ze vroeg Mordechai om eerst alle Joden 
in Sjoesjan bijeen te brengen en met hen drie 
dagen en nachten te laten vasten. Hierna zou 
Esther haar leven wagen en de koning gaan 
bezoeken.

Mordechai voldeed aan Esthers verzoek. Hij 
verzamelde de Joden van Sjoesjan - samen 
met de 22.000 kinderen - en zij begonnen te 

Mordechai was in die tijd de leider van het 
Joodse volk. Hij had een nicht, Esther, die al op 
jonge leeftijd wees geworden was. Mordechai 
voedde haar op en behandelde haar als zijn 
eigen dochter. Hoewel ze geen koningin wilde 
worden, werd Esther geforceerd om deel te 
nemen aan de verkiezing. Terwijl alle andere 
deelneemsters zich mooi maakten met 
parfums en lotions, deed Esther er niets aan. 

Maar G-d had zijn eigen plannen. Toen Esther 
voor de koning verscheen, beviel ze hem 
meteen en werd Esther de nieuwe koningin 
van Perzië. Maar op advies van Mordechai 
weigerde Esther haar nationaliteit bekend te 
maken, zelfs niet aan de koning.

Toen Esther voor de koning 
verscheen beviel ze hem meteen 

en werd Esther de nieuwe koningin 
van Perzië.

Mordechai schiet te hulp 
Kort nadat Esther koningin werd, hoorde 
Mordechai hoe twee dienaren van de koning 
een complot maakten om de koning te 
vermoorden. Mordechai heeft ze aangeven en 
de dienaren werden opgehangen.

6 7

vasten, zij toonden berouw en zij dawwenden 
tot G-d.

Na drie dagen vasten trok Esther haar 
koninklijke gewaad aan en stapte zij de 
koninklijke kamer van Achasjwerosj binnen. 
Onmiddellijk stak de koning zijn scepter uit. 
"Wat is jouw verzoek?" vroeg Achasjwerosj.

"Ik wil de koning en Haman uitnodigen voor 
een klein feest dat ik georganiseerd heb," 
antwoordde Esther.

"Als je nu zwijgt, zal er op een 
andere manier opluchting en 

redding komen voor de Joden”

Het feest
De koning en Haman gingen naar Esther voor 
een luxe wijnfeest. Tijdens het feest vroeg de 
koning opnieuw aan Esther of ze een verzoek 
had. "Ja," antwoordde Esther. "Ik zou het op prijs 
stellen als de koning en Haman zich morgen 
weer bij mij zouden voegen voor een feest. En 
dan vertel ik de koning wat mijn verzoek is."

Haman verliet het feest gelukkig en trots. Maar 
aan de poort van het paleis stond Mordechai, 
die nog steeds weigerde te buigen voor Haman. 
Haman was woedend. Toen hij thuiskwam, 
raadden zijn vrouw en adviseurs hem aan om 
een galg te bouwen. Zij raadden vervolgens 
hem aan om naar de koning te gaan en 
toestemming te vragen om Mordechai op te 
hangen. Haman ging daar opgewonden mee 
aan de slag en bouwde een galg.

Het begin van het einde
Die nacht kon de koning niet slapen. Hij vroeg 
zijn dienaren om voor hem voor te lezen uit de 
Koninklijke Kronieken. Ze volgden zijn bevel op 
en lazen uit de Kronieken voor hoe Mordechai 
het leven van de koning redde toen twee van 
zijn kamerheren een complot bedachten 
om hem te doden. “Is hij beloond voor deze 
dappere daad?”, Vroeg Achasjwerosj. “Nee, dat 
was hij niet,” antwoordden de bedienden.

Op dat moment ging Haman het binnenhof 
van de koning binnen. Zijn doel? Om de 
koning toestemming te vragen om Mordechai 
op te hangen! Voordat Haman een woord kon 
uitbrengen, richtte Achasjwerosj zich tot hem: 
"Mijn Haman, wat zal er naar uw mening 
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moeten gebeuren met een persoon die de 
koning eer wil geven?"

Haman, die er zeker van was dat de koning hem 
bedoelde, antwoordde: “Breng het koninklijke 
gewaad en een koninklijk paard. En laat een 
van de edelen van de koning de man kleden en 
hem op het paard door de straten van de stad 
leiden, terwijl hij voor hem uitroept: 'Zo wordt er 
gedaan met de man die de koning wil eren!'''

"Geweldig idee," antwoordde Achasjwerosj. "Ga 
nu het gewaad en het paard halen en doe dat 
voor de Jood Mordechai!"

Haman had geen andere keus dan te 
gehoorzamen. De volgende dag ging hij naar 
Mordechai en eerde hem zoals de koning 
had bevolen. Vervolgens haastte hij zich toen 
onmiddellijk om zich bij de koning en Esther te 
voegen voor ...

Het tweede feest
Op het tweede feest vroeg een nieuwsgierige 
koning Achasjwerosj aan Esther: "Wat is 
jouw verzoek?" "Als ik in uw ogen gunst heb 
gevonden, o koning," smeekte Esther, "en 
als het de koning behaagt, laat mij en mijn 
volk door mijn smeken leven. Want mijn volk 
en ik zijn verkocht om uitgeroeid, gedood en 
vernietigd te worden!" Esther heeft toen Haman 
aangewezen als de kwaadaardige dader die 
deze gruweldaad wenste te begaan.

De koning was woedend. Toen hij te horen 
kreeg dat Haman een galg voor Mordechai had 
gebouwd, beval hij dat niet Mordechai, maar 
Haman aan die galg zou worden opgehangen.

 Toen hij te horen kreeg dat 
Haman een galg voor Mordechai 
had gebouwd, beval hij dat niet 

Mordechai, maar Haman aan die 
galg zou worden opgehangen.

 De rollen worden omgedraaid
Op die dag werden de bezittingen van Haman 
aan Esther gegeven en werd Mordechai in 
plaats van Haman benoemd tot premier.

Maar Esther was nog niet tevreden. Haman 
was dood, maar zijn gruwelijk bevel was 
nog steeds van kracht. Volgens de Perzische 
wet kan een koning, zodra hij een bevel heeft 
uitgevaardigd, het niet meer terugtrekken. 
Maar de koning gaf Mordechai en Esther 
toestemming om een decreet uit te vaardigen 
dat Hamans bevel als waardeloos zou kunnen 
verklaren. Het decreet gaf namelijk de Joden 
toestemming om zich tegen hun vijanden te 
verdedigen.

Op de 13e van Adar dat jaar, kwamen de 
Joden in het hele Perzische Rijk in actie en 
vermoordden ze de vijanden die hen wilden 
doden. Onder de doden in Sjoesjan waren ook 
de 10 zonen van Haman.

Esther vroeg de koning toestemming om de 
Joden in Sjoesjan nog een dag langer de tijd te 
geven om hun vijanden te vernietigen - waarop 
de koning zijn goedkeuring gaf. Op die dag, 
de 14e van Adar, vierden de Joden wereldwijd 
feest. De Joden van Sjoesjan vermoordden nog 
meer vijanden. Daarna vierden de Joden van 
Sjoesjan op de 15e van Adar feest.

Wie heeft het boekrol van Esther geschreven?

Waarom verkleden we ons op Poerim?

Speciale gebeden

De simpele verklaring is dat het twee keer geschreven is. Esther en Mordechai hebben het 
verhaal opgeschreven kort nadat het plaatsvond. Met G-delijke inspiratie konden ze het hele 

verhaal in elkaar zetten. 

Hun manuscript ontbrak echter heiligheid. Het is slechts een historisch verslag van gebeurtenissen. 
Volgens sommigen is dit in feite de reden dat het Boek van Esther geen enkele verwijzing naar G-d bevat. 
Mordechai en Esther wisten dat de Perzen dit verhaal zouden opnemen in hun geschiedenisboeken, 
maar de naam G-d zouden vervangen voor de namen van hun eigen goden. Ze besloten daarom dat 
het eerbiediger was voor G-d om Zijn naam weg te laten.

Later verzocht koningin Esther aan de wijzen om het boek Esther op te nemen als onderdeel van de 
Tenach. Grote geleerden (de Ansjee Kneset Hagedola) hebben het vervolgens met G-ddelijke inspiratie 
herschreven en het werd vervolgens in de Tenach opgenomen.

De algemene betekenis is om te herdenken dat Mordechai in de koninklijke kleding van koning 
Achasjwerosj werd gekleed. Een diepere betekenis is dat in tegenstelling tot de openlijke wonderen 
van het feest van Pesach, Chanoeka en andere Joodse feestdagen, het wonder van Poeriem verborgen 
(verkleed) was in natuurlijke gebeurtenissen.

Op Poeriem zeggen we tijdens de Amida en tijdens het bensjen de “We'al Hanisiem”. Dit gebed 
beschrijft het verhaal van Poeriem en dankt G-d voor de "wonderen, verlossingen en machtige daden" 
die Hij op deze dag al die jaren geleden voor onze voorouders heeft verricht.

Tijdens de ochtenddienst is er een speciale Tora-lezing die de strijd beschrijft die Josjoea voerde tegen 
Amalek (de voorouderlijke volk van Haman) Dit gebeurde bijna duizend jaar voordat de Poeriem-
gebeurtenissen plaatsvonden. Als u deze lezing niet gehoord hebt op de Sjabbat voor Poeriem, dan 
kunt u hem nu horen.
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De Jemenitisch Poeriem wonder
Er was eens een machtige heerser, de grote 
imam, in Sana, de hoofdstad van Jemen. Hij had 
een jonge zoon van wie hij veel hield. De jonge 
prins was evenwel  wijs als knap. De Joden van 
Sana hielden ook van de prins. Iedere keer 
als hij de Joden in hun Joodse wijk bezocht, 
begroetten ze hem allemaal met liefde en eer.

Nu had de koning van Jemen, de imam, 
een Joodse adviseur. Er was geen decreet 
of wet, geen belasting of tol, die de koning 
zijn onderdanen oplegde zonder eerst zijn 
Joodse adviseur hierover te raadplegen. Veel 
ministers van de koning waren jaloers op de 
Joodse adviseur en hadden een hekel aan het 
vertrouwen dat de koning in hem stelde.

Nu begonnen de ministers van de koning de 
ondergang van de Joodse adviseur te beramen. 
Tegelijkertijd wilden ze de Joodse gemeenschap 
in Jemen voor eens en voor altijd te vernietigen. 
Ze kochten de twee dienaren om die de koning 
had aangewezen om de kroonprins te bewaken 
en te dienen en haalden hen over om zich bij 
hen aan te sluiten.

Op een dag maakte de kroonprins, beschermd 
door zijn twee bedienden, een ritje door de 
straten van Sana. Toen de zon onderging, 
zeiden de bedienden tegen hun meester: 
"Koninklijke Hoogheid! Vanavond vieren de 
Joden Poeriem. Laten we naar de Joodse wijk 
rijden en hun synagoge bezoeken, waar ze 
allemaal verzameld zijn voor de viering!"

De kroonprins vond het een goed idee. Toen de 
kroonprins en zijn twee lijfwachten bij de poort 
van de synagoge aankwamen, wachtten de 
Chacham Bashi (opperrabbijn) en de hoofden 

wijk in brand worden gestoken en alle Joden 
erin, mannen, vrouwen en kinderen, zouden 
omkomen in de vlammen!

Zoals gebruikelijk in tijden van nood, 
organiseerden de Chacham Bashi vastendagen 
en riep zijn broeders op om met heel hun hart 
tot G-d te dawwenen. Hij kondigde aan dat 
alle Joden van Sana de komende drie dagen 
moesten vasten: de mannen, vrouwen en zelfs 
de kinderen. Geen voedsel of water mocht hun 
lippen aanraken. De oudere Joden moesten dag 
en nacht in de synagoge blijven.

Iedereen dawwende met een gebroken hart 
en betraande ogen. Op de derde dag baden 
ze harder dan ooit. Laat in de middag van de 
derde dag zei een kleine jongen plotseling tegen 
zijn moeder: "Moeder! G-d heeft onze gebeden 
aanvaard. Geef me nu iets te eten ... Ik heb 
honger." De moeder besloot de jongen naar de 
Chacham te brengen.

De jongen herhaalde tegen de Chacham wat 
hij tegen zijn moeder had gezegd. “Zeg eens, 
mijn jongen, wat heb je vanmorgen op school 
geleerd?” vroeg de Chacham hem. "Ik leerde dat 
koning David in de heilige Psalmen (Psalm 8: 3) 
zei: 'Uit de mond van baby's en zuigelingen hebt 
Gij kracht verordend vanwege Uw vijanden, 
om de vijand en de wreker te vernietigen'”, 
antwoordde de jongen. Hij vervolgde: “Breng 
me naar de koning. Ik kan hem vertellen wie zijn 
zoon heeft vermoord.”

De jongen werd gewassen en gekleed in zijn 
Sjabbatkleren en hij werd door de Chacham 
Bashi en de Joodse adviseur naar het paleis 
gebracht. Ze hadden net genoeg tijd om daar te 
komen voordat het te laat was, want de koning 
wachtte voor zonsondergang op een antwoord.

van de gemeenschap om de koninklijke 
bezoeker met alle eer te verwelkomen.

De knechten van de prins stapten van hun 
paarden af en haastten zich naar de prins om 
hem te helpen afstappen. Zoals ze hadden 
gepland, haalde een van hen snel het zwaard 
van de prins uit de schede met haar punt naar 
boven, terwijl de ander de voet van de prins 
in de stijgbeugel hield. Hierdoor struikelde de 
prins en viel hij op de rand van het zwaard. Het 
zwaard doorboorde zijn hart en de prins viel 
dood voor hun voeten neer.

De trouweloze bedienden hadden hun werk zo 
vakkundig gedaan dat niemand besefte wat 
er was gebeurd. Onmiddellijk schreeuwden 
de twee schurken dat de Joden de kroonprins 
hadden vermoord! Ze lieten het lijk van de prins 
voor de synagoge achter en galoppeerden terug 
naar het paleis.

De Joden stonden versteld van de 
verschrikkelijke ramp die hen was overkomen. 
De vreugdevolle sfeer van Poeriem maakte 
plaats voor diep verdriet en angst.

Ondertussen werd het lichaam van de prins 
naar het paleis gebracht. De koning klaagde 
bitter over de dood van zijn geliefde zoon en 
erfgenaam. Hij geloofde het verslag dat de 
dienaren van de prins hem hadden gebracht, 
namelijk dat de kroonprins stierf door toedoen 
van een Joodse huurmoordenaar. De koning 
beval dat de Joodse wijk moest worden 
omsingeld en bewaakt en dat niemand deze 
mocht verlaten. Hij gaf de Joden drie dagen 
om aan hem de moordenaar uit te leveren. Als 
ze dat niet zouden doen, zou de hele Joodse 

In de troonzaal, rustend in een open gouden 
kist, lag het lichaam van de kroonprins. De 
jongen deed een stap naar voren. Zijn gezicht 
was erg bleek, maar zijn stem was vastberaden. 
“Majesteit, G-d heeft me gestuurd om u te 
vertellen wie uw geliefde zoon heeft vermoord.”

Terwijl hij dit zei, liep de jongen naar de kist. “Vertel 
ons de waarheid! Wie heeft je vermoord?” vroeg 
de jongen tegen de dode prins. Tot ieders grote 
verbazing ging de dode prins rechtop zitten en wees 
met een dode vinger naar zijn twee bedienden, die 
daar stonden te beven en te bibberen. “Ga weer 
slapen, o prins,” zei de jongen.

De twee schurken vielen onmiddellijk voor de 
koning op de grond en smeekten om genade. De 
koning had geen genade met hen. Hij beval ze 
op te hangen. Voordat ze werden geëxecuteerd, 
vertelden ze de koning de namen van de 
slechte ministers die de moord op de kroonprins 
hadden beraamd. Ze werden ook opgehangen, 
tien in totaal.

Voor de Joden in Jemen was het een geweldige 
redding. De Jemenitische Joden besloten dit 
speciale "Poeriem Jemen" elk jaar te vieren, 
op de dag na Sjoesjan-Poerim, als een dag van 
vreugde en feesten en dankzegging aan de 
Almachtige.

En de jongen? Hij groeide op tot een heilige 
man. Toen de Chacham Bashi overging naar zijn 
eeuwige rust, werd de jongen gekozen om hem 
op te volgen als het hoofd van alle Jemenitische 
Joden.



Wist u dat?

Tijden voor Amsterdam

... Mordechai de eerste persoon in de geschiedenis was die een "Jood" werd genoemd (voor 
die tijd werden Joden "Hebreeën" of "Israëlieten" genoemd)?
...Achasjwerosj vier jaar lang een koningin zocht, waarbij hij meer dan 1400 kandidaten 
overwoog, voordat hij uiteindelijk Esther koos?
...Haman ooit Mordechai's slaaf was…?
...G-d's naam in het hele Boek Esther niet voorkomt?
...Haman opgehangen werd op de tweede dag van Pesach (11 maanden later is Poeriem de 
dag van de Joodse overwinning na hun oorlog tegen hun vijanden)?
...Mordechai al 79 was toen het verhaal van Poeriem afspeelde?
...Het verhaal van Poeriem 9 jaar duurde?
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Donderdag 25 februari Vastendag van Esther......................................................................5:54 - 18:55
Vrijdagavond 26 februari Sjabbat kaarsen aansteken om..............................................................17:55


