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ESTER 

Die boek van Ester 

{1:1} nou 21En in die dae van Ahasvéros, (dit 

[is] Ahasvéros wat reigned, vanaf Indië selfs tot by die 

Ethiopië, [oor] 'n honderd en sewe en twintig 

provinsies:) {1:2} [wat] in daardie dae, wanneer die koning 

Ahasvéros gaan sit op die troon van sy Koninkryk, watter [was] 
in 

Shushan die paleis, {1:3} In die derde jaar van sy bewind, hy 

wat 'n fees vir al sy prinse en sy dienaars; die krag 

van Persië en Media, die edeles en prinse van die 

provinsies, [om] voor hom: {1:4} wanneer hy shewed die 

rykdom van sy heerlike Koninkryk en die eer van sy 

uitstekende Majesteit baie dae, [selfs] 'n honderd en 

tagtig dae. {1:5} en wanneer hierdie dae was verval, 

die koning het 'n fees vir al die mense wat teenwoordig was 

in Shushan die paleis, beide vir groot en klein, sewe 

dae, in die hof van die tuin van die koning se paleis; {1:6} 

[Waar was] wit, groen en blou, [hangings,] vasgemaak 

met koorde van fyn linne en pers tot silwer ringe en pilare 

van marmer: die beddings [was] goud en silwer, op 'n 

sypaadjie van rooi en blou, en wit en swart, marmer. 

{1:7} en hulle gegee het [hulle] drink in vaartuie van goud, (die 

bloedvate wat diverse een van 'n ander,) en koninklike wyn in 

oorvloed, volgens die staat van die koning. {1:8} en die 



drink [was] volgens die Wet; Geen noop het: vir 

so die koning aangestel het om al die beamptes van sy huis, 

dat hulle behoort te doen volgens elke man se plesier. 

{1:9} ook Vasti die koningin gemaak 'n fees vir die vroue 

[in] die koninklike huis wat [behoort] aan koning Ahasvéros. 

{1:10} op die sewende dag, wanneer die hart van die koning 
was 

Geseënde met wyn, hy beveel Mehuman, Biztha, 

Harbona, Bigtha, en Abagtha, Zethar en Carcas, die 

sewe chamberlains wat gedien in die teenwoordigheid van 

Ahasvéros die koning, {1:11} om die koningin Vasti 

voor die koning met die kroon koninklike, om shew die mense 

en die prinse haar skoonheid: vir sy [was] regverdig om te kyk. 

{1:12} maar die koningin Vasti geweier het om te kom by die 
koning se 

gebod deur [sy] chamberlains: daarom is die 

koning baie wroth, en sy woede in hom gebrand. 

{1:13} en die koning het gesê om die wyse manne, wat geweet 
het 

die tye (vir so [was] die koning se wyse teenoor al wat 

het geweet dat Wet en oordeel: {1:14} en die volgende vir hom: 

[was] Carshena, Shethar, Admatha, Nee, Meres, 

Marsena, [en] Memucan, die sewe prinse van Persië en 

Media, wat die koning se gesig gesien het, [en] wat die eerste 
gesit 

in die Koninkryk;) {1:15} wat moet ons doen vir die koningin 

Vasti volgens wet, want sy het nie uitgevoer nie, die 

gebod van die koning Ahasvéros deur die chamberlains? 

{1:16} en Memucan beantwoord voor die koning en die 



prinse, Vasti die koningin het gedoen nie verkeerd om die 
koning 

net, maar ook aan al die prinse, en aan al die mense wat 

[is] in al die provinsies van die koning Ahasvéros. {1:17} vir 

[hierdie] akte van die koningin tree in die buiteland vir alle 
vroue, 

sodat hulle hul mans in hul oë, sal verag wanneer 

Dit moet gerapporteer word, die koning Ahasvéros beveel Vasti 

die koningin na gebring word voor hom, maar sy kom nie. 

{1:18} [Likewise] sal die dames van Persië en Media sê 

hierdie dag vir al die koning se prinse, wat gehoor het van die 

Transportakte van die koningin. Dus [mag ontstaan daar] te 
veel 
minagting en toorn. {1:19} as dit asseblief die koning, laat daar 
gaan 

'n koninklike gebod uit hom, en laat dit onder geskryf word 

die wette van die Persians en die Medes, dat dit nie 

verander, dat Vasti kom nie meer voor koning Ahasvéros; 

en laat die koning gee haar koninklike boedel aan 'n ander wat 

beter as sy. {1:20} en toe die koning se decree wat 

Hy moet maak sal gepubliseer word regdeur al sy ryk, 

(want dit is 'n groot,) al die vroue aan hul mans gee moet 

eer, tot groot én klein. {1:21} en die gesegde 

plesier die koning en die prinse; en die koning het volgens 

om die woord van Memucan: {1:22} want hy briewe gestuur na 
al 
die koning se provinsies, in elke provinsie volgens die 

skryf daarvan, en elke mense na hul taal, 

dat elke mens reël in sy eie huis, en wat moet dra 



[dit] gepubliseer moet word volgens die taal van elke 

mense. 

{2:1} na hierdie dinge, wanneer die toorn van die koning 

Ahasvéros bedaar was het, hy onthou Vasti, en wat 

sy het gedoen wat is georden en teen haar. {2:2} dan 

gesê die koning se bediendes wat ministered vir hom: laat daar 

billike jong Maagde gesoek word vir die koning: {2:3} en laat die 

koning aanstel beamptes in al die provinsies van sy Koninkryk, 

dat hulle kan vergader saam al die billike jong Maagde aan 

Shushan die paleis, na die huis van die vroue tot die 

bewaring van Hege die koning se chamberlain, Bewaarder van 
die 

vroue; en laat hulle dinge vir suiwering word gegee [hulle: 

] {2:4}, en laat die maiden wat pleaseth die koning koningin 

in plaas van Vasti. En die ding met die koning; en hy het 

dus. 

{2:5} [nou] in Shushan die paleis daar was 'n sekere 

Jood, wie se naam [was] Mordegai, die seun van Jair, die seun 
van 

Shimei, die seun van Kish, 'n Benjamite; {2:6} wat was 

uitgevoer weg van Jerusalem met die captivity wat het 

is meegevoer met Jeconiah koning van Juda, wie 

Nebuchadnezzar die koning van Babilon het weg gedra. 

{2:7} en hy grootgeword met Hadassah, wat [is] Ester, sy 

oom se dogter: want sy het nóg vader of moeder, en 

die huishulp [was] regverdig en pragtige; wie Mordegai, 
wanneer 

haar pa en ma was dood, het vir sy eie dogter. 

{2:8} sodat 21En, wanneer die koning se gebod 



sy besluit was gehoor en toe baie maidens was 

het tot Shushan die paleis aan die toesig van 

Hegai, wat Ester was ook gebring vir die koning se huis, 

aan die toesig van Hegai, Bewaarder van die vroue. {2:9} en 

die maiden plesier hom, en sy verkry vriendelikheid van hom; 

en hy vinnig gegee het haar haar dinge vir suiwering, met 

sulke dinge soos behoort aan haar, en sewe maidens, [wat 

was] ontmoet om haar uit die koning se huis gegee word: en hy 

voorkeur en haar steeds nie geholpe vir die beste [plek] van die 

huis van die vroue. {2:10} Ester het nie shewed haar 

mense nóg haar sielsgenoot: vir Mordegai het haar wat gehef 

sy moet nie shew [dit.] {2:11} en Mordegai geloop 

elke dag voor die hof van die vroue se huis, om te weet 

Hoe Ester gedoen het, en wat moet word van haar. 

{2:12} nou kom wanneer elke huishulp se skakel is om te gaan 

koning Ahasvéros, nadat sy was twaalf maande, 

volgens die wyse van die vroue, (vir so was die 

dae van hul purifications bereik, [na wit,] ses 

maande met olie van mirre, en ses maande met soet 

reuke, en met [ander] dinge vir die reiniging van die 

vroue;) {2:13} dan kom dus [elke] maiden vir die 

koning; hoegenaamd sy verlange was haar gegee om te gaan 
met haar 

uit die huis van die vroue aan die koning se huis. 

{2:14} in die aand sy gegaan het, en op die morrow sy 

terug in die tweede huis van die vroue aan die bewaring 

van Shaashgaz, die koning se chamberlain, wat gehou word die 

concubines: sy het vir die koning geen meer, behalwe die 

koning verheug in haar, en dat sy naam genoem was. 



{2:15} nou toe die beurt van Ester, die dogter van 

Abihail die oom van Mordegai, wat het haar geneem vir sy 
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dogter, was kom om in te gaan vir die koning, sy vereis 

niks maar wat Hegai die koning se chamberlain, die wagter 

van die vroue, aangestel. En Ester het guns in die 

sig van almal wat na haar gekyk. {2:16} so Ester was 

tot by koning Ahasvéros in sy koninklike in die tiende huis 
geneem 

maand, watter [is] die maand Tebeth, in die sewende jaar van 

sy heerskappy. {2:17} en die koning was lief vir Ester bo al die 

vroue, en sy verkry genade en guns in sy oë meer 

as al die Maagde; sodat hy die koninklike kroon op haar stel 

kop, gerig en haar koningin in plaas van Vasti. {2:18} dan 

die koning het 'n groot fees vir al sy prinse en sy 

bediendes, [selfs] Ester se fees; en hy het 'n vrylating aan die 

provinsies, en geskenke, volgens die staat van die koning gegee 
het. 

{2:19} en wanneer die Maagde was saam die 

tweede keer, en dan Mordegai gesit in die koning se hek. {2:20} 

Ester het nie [tog] shewed haar sielsgenoot, nóg haar mense; as 

Mordegai het haar gehef: vir Ester het die gebod 

van Mordegai, soos as wanneer sy grootgemaak met hom. 

{2:21} in daardie dae, terwyl Mordegai het gesit in die koning se 

gate, twee van die koning se chamberlains, Bigthan en Teresh, 
van 

diegene wat die deur gehou, was wroth, en gesoek te lê 

hand op die koning Ahasvéros. {2:22} en die ding was 

bekend aan Mordegai, wat vertel dit aan Ester die koningin; en 



Ester gesertifiseer die koning [daarvan] in Mordegai se naam. 

{2:23} en toe Inkwisisie was gemaak van die saak, was dit 

uitgevind; dus hulle was albei opgehang aan 'n boom: en dit 

is geskryf in die boek van die Kronieke voor die koning. 

{3:1} na hierdie dinge het king Ahasvéros bevorder 

Haman die seun van Hammedatha die Agagite, en gevorderde 

hom, en stel sy sitplek bo al die prinse daardie [was] met 

hom. {3:2} en al die koning se bediendes, daardie [was] in die 

koning se hek, buig, en reverenced Haman: vir die koning het 

so beveel rakende hom. Maar Mordegai buig nie, 

nóg het [hom] eerbied. {3:3} dan die koning se bediendes, 

Hoekom vir Mordegai, gesê watter [was] in die koning se hek, 

transgressest het die koning se gebod? {3:4} nou dit 

21En wanneer hulle het daagliks vir hom, en hy 

hearkened nie vir hulle, wat hulle vertel Haman, om te sien: 

of Mordegai se sake sou staan: want hy het gesê 

hulle dat hy [is] 'n Jood. {3:5} en wanneer Haman gesien het 
wat 

Mordegai buig nie, nóg het hom eerbiedig, dan was 

Haman vol van toorn. {3:6} en hy gedink veragting te lê 

hande op Mordegai alleen; vir hulle het shewed hom die 

mense van Mordegai: wherefore Haman gesoek om te vernietig 
alles 

die Jode daardie [was] regdeur die hele Koninkryk van 

Ahasvéros, [selfs] die mense van Mordegai. 

{3:7} in die eerste maand, wat [is,] die maand Nisan, in die 

twaalfde jaar van koning Ahasvéros, hulle uitbring Pur, wat [is] 
die 

lot, voor Haman van dag tot dag, en vanaf maand te 



maand, [om] die twelfth [maand] wat [is] die maand Adar. 

{3:8} en Haman vir koning Ahasvéros, gesê daar is 'n 

sekere mense in die buiteland gestrooi en versprei onder die 

mense in al die provinsies van u Koninkryk; en hul wette 

[is] uiteenlopend van alle mense; hou hulle ook nie die koning 
se 

wette: dus dit [is] nie vir die koning se wins te ly hulle. 

{3:9} as dit asseblief die koning, laat dit geskryf word dat hulle 
mag word 

vernietig: en ek sal tienduisend talente silwer te betaal die 

hande van diegene wat die las van die onderneming, te bring 

[dit] in die koning se tesourieë. {3:10} en die koning het sy 

lui uit sy hand, en het dit vir Haman die seun van 

Hammedatha die Agagite, die Jode se vyand. {3:11} en die 

koning vir Haman, gesê die silwer gegee [is] om jou, die 

mense ook, om te doen met hulle soos dit goed om jou 
seemeth. 

{3:12} dan was die koning se skrifgeleerdes genoem op die 
dertiende 

dag van die eerste maand, en daar is geskryf volgens al 

dat Haman het vir die koning se lieutenants, beveel 

en om die landvoogde daardie [was] oor elke provinsie, en om 

die liniale van elke mense van elke provinsie volgens die 

skryf daarvan, en [te] elke mense na hul taal; 

in die naam van koning Ahasvéros was dit geskryf en verseël 

met die koning se ring. {3:13} en die briewe is gestuur deur 

poste in al die koning se provinsies, om te vernietig, om dood te 
maak, en om 

oorsaak tot niet gaan, alle Jode, jonk en oud, klein kinders 



en vroue, in een dag, [selfs] op die dertiende [dag] van 

die twaalfde maand, wat [is] die maand Adar, en [moet] 

die bederf van hulle vir 'n prooi. {3:14} die afskrif van die skrif 

vir 'n gebod gegee moet word in elke provinsie was 

gepubliseer vir alle mense, dat hulle moet gereed teen 

daardie dag. {3:15} die poste het uitgegaan, hastened deur die 

koning se gebod, en die bevel gegee is in Shushan 

die paleis. En die koning en Haman sit om te drink; maar 

die Stad Shushan was verleë. 

{4:1} wanneer Mordegai beskou alles wat gedoen is, 

Mordegai huur sy klere, en sit op sackcloth met as, 

in die midde van die Stad uitgegaan en met 'n luide gehuil 

en 'n bitter huil; {4:2} en kom selfs voor die koning se 

hek: vir geen [kan] aangaan om die koning se hek clothed met 

sackcloth. {4:3} en in elke provinsie, whithersoever die 

koning se gebod en sy besluit gekom het, [daar is] 

groot mourning onder die Jode, en vas, en geween, 

en ween; en baie lê in sackcloth en as. 

{4:4} so Ester se steeds nie geholpe en haar chamberlains 
gekom en 

[dit] vertel haar. Dan was die koningin baie grieved; en 

sy klere dan Mordegai, en wegneem sy gestuur 

sackcloth van hom: maar hy ontvang [dit] nie. {4:5} dan 

genaamd Ester vir Hatach, [een] van die koning se 
chamberlains, 

wie hy by te woon op haar aangestel het, en het hom 'n 

gebod om Mordegai, om te weet watter it [was] en hoekom 

dit [was.] {4:6} so Hatach het weggegaan na Mordegai vir die 

straat van die Stad, watter [was] voor die koning se hek. {4:7} 



En Mordegai vertel hom van alles wat gebeur het vir hom: 

en van die bedrag van die geld wat Haman belowe het om te 

betaal om die koning se tesourieë vir die Jode, vernietig hulle. 

{4:8} ook hy het hom die afskrif van die skrif van die 

besluit wat gegee is om by Shushan te vernietig, om shew 

[dit] tot Ester, en verklaar [dit] tot by haar, en om te hef 

haar wat sy moet gaan vir die koning, maak supplication 

vir hom, en maak versoek voor hom vir haar mense. 

{4:9} en Hatach gekom en vertel Ester die woorde van 

Mordegai. 

{4:10} weer Ester het vir Hatach, en het hom 

gebod vir Mordegai; {4:11} al die koning se 

bediendes, en die mense van die koning se provinsies, ken, 

dat elkeen wat, hetsy man of vrou, tree vir 

die koning in die binneplein, wat nie genoem, [daar is] een 

Wet van sy sit [hom] dood, behalwe sodanige aan wie die 

koning sal hou uit die goue uit te vreet, dat hy kan woon: maar 

Ek het nie geroep om in te kom vir die koning hierdie dertig 

dae. {4:12} en vir hulle gesê om Mordegai Esther se woorde. 

{4:13} dan Mordegai beveel het om te beantwoord Ester, dink 

nie met uself dat u sal ontsnap in die koning se huis, 

meer as al die Jode. {4:14} vir indien jy altesaam holdest 

u vrede op hierdie tydstip, [dan] daar moet vergroting en 

Sky ontstaan om die Jode uit 'n ander plek; maar u 

en jou vader se huis mag vernietig word: en wat knoweth 

of u kuns kom om die Koninkryk vir [so] 'n tyd as 

Hierdie? 

{4:15} dan Ester bade [hulle] terug Mordegai [dit 

antwoord,] {4:16} gaan, versamel al die Jode wat saam 



teenwoordig in Shushan, en vas julle vir my, en nie een eet nóg 
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drink drie dae, nag of dag: ek ook en my maidens sal 

vinnig net so; en so sal ek gaan vir die koning, watter [is] 

nie volgens die Wet: en as ek gaan, ek nie verlore sal 
gaan. {4:17} so 

Mordegai het sy manier, en het volgens alle dat Ester 

het hom beveel het. 

{5:1} nou 21En op die derde dag, daardie Ester 

sit op [haar] koninklike [klere], en staan in die binneplein van 

die koning se huis, over against die koning se huis: en die 
koning 

sit op sy koninklike troon in die koninklike huis, oor teen die 

hek van die huis. {5:2} en dit was so, wanneer die koning gesien 
het 

Ester die koningin staan in die hof, [wat] sy verkry 

guns in sy oë: en die koning wat aan Ester gehou die 

goue sceptre daardie [was] in sy hand. So het Ester naby, 

en die bokant van die uit te vreet aangeraak. {5:3} toe het die 
koning gesê 

vir haar, wat u verwelk, koningin Ester? en watter [is] laat u 

versoek? Dit mag selfs gegee word u om die helfte van die 

Koninkryk. {5:4} en Ester het geantwoord: as [dit lyk] goeie 

vir die koning laat die koning en Haman kom hierdie dag: 

die banquet wat ek vir hom voorberei het. {5:5} en dan die 

koning gesê, oorsaak Haman te haas, wat hy kan doen as 

Ester het gesê. Sodat die koning en Haman het gekom die 

banquet dat Ester voorberei het. 

{5:6} en die koning vir Ester gesê het by die banquet van 



wyn, wat [is] u petisie? en dit sal toegestaan word jou: 

en wat [is] u versoek? selfs na die helfte van die Koninkryk dit 

gedoen word. {5:7} dan Ester geantwoord en gesê: 

My petisie en my versoek [is;] {5:8} as ek gevind het 

guns in die oë van die koning, en as dit asseblief die koning te 

verleen my petisie, en om uit te voer my versoek, laat die 
koning 

en Haman kom om die banquet wat ek moet voor te berei vir 

hulle, en ek sal aan morrow doen soos die koning gesê het. 

{5:9} toe het Haman weggegaan daardie vreugdevolle dag en 
met 'n 

bly hart: maar wanneer Haman gesien het Mordegai in die 
koning se 

hek, dat hy opgestaan nie, nóg geskuif vir hom, hy was vol van 

wees teen Mordegai. {5:10} nietemin Haman 

refrained self: en wanneer hy kom huis toe, hy het gestuur en 

geroep vir sy vriende, en Zeresh sy vrou. {5:11} en 

Haman vertel hulle van die heerlikheid van sy rykdom, en die 

menigte van sy kinders, en [alles] wherein die 

koning het hom en hoe hy hom het gevorderde bevorder 

bo die prinse en dienaars van die koning. {5:12} Haman 

het verder gesê, Ja, Ester die koningin het laat geen mens kom 

met die koning aan die banquet wat sy voorberei het, maar 

myself; en om morrow is ek genooi vir haar ook met die 

koning. {5:13} tog al hierdie my niks, so lank as ek availeth 

sien Mordegai die Jood sit by die koning se hek. 

{5:14} toe gesê Zeresh sy vrou en al sy vriende: 

hom, laat 'n gallows word gemaak van vyftig cubits hoog, en 

morrow praat u vir die koning wat Mordegai dalk 



opgehang daarop: dan gaan u merrily met die koning aan 

die banquet. En die ding met Haman; en hy het veroorsaak dat 

die gallows gemaak word. 

{6:1} op daardie nag kon nie die koning slaap, en hy 

beveel het om te bring die boek van rekords van die Kronieke; 

en hulle was lees voor die koning. {6:2} en dit is gevind 

geskryf, dat Mordegai vertel het, van Bigthana en Teresh, twee 

van die koning se chamberlains, die keepers van die deur, wat 

gesoek om hand op die koning Ahasvéros lê. {6:3} en die 

koning gesê, wat eer en waardigheid het gedoen is om te 

Mordegai vir dit? Toe sê die koning se bediendes wat 

ministered vir hom, daar is niks vir hom gedoen. 

{6:4} en die koning het gesê: wie [is] in die hof? Nou 

Haman was kom in die uiterlike hof van die koning se 

huis, praat vir die koning om Mordegai op te hang die 

gallows wat hy vir hom voorberei het. {6:5} en die koning se 

dienaars vir hom gesê: kyk, Haman staan hy vir die 

hof. En die koning het gesê: laat hom kom in. {6:6} So Haman 

gekom het. En die koning vir hom gesê: wat moet gedoen word 

vir die man wie die koning delighteth te eer? Nou 

Haman het gedink in sy hart, aan wie sou die Heer 

Dis heerlik om eer meer as om myself te doen? {6:7} en 

Haman Beantwoord die koning vir die man wie die koning 

delighteth te eer, {6:8} laat die koninklike klere gebring word 

wat die koning [useth] om te dra, en die perd wat die koning 

rideth op, en die kroon koninklike wat ingestel is op sy kop: 

{6:9} en laat hierdie klere en perd afgelewer word by die 

hand van een van die koning se mees edele prinse, wat hulle 
kan 



skikking die man [withal] wie die koning te eer, delighteth 

en bring hom op horseback deur die straat van die Stad, 

en verkondig voor hom, dus moet dit gedoen word om die 
mens 

wie die koning delighteth te eer. {6:10} dan die koning 

vir Haman gesê: maak gou, [en] neem die klere en die 

perd, soos u gesê maaksel, en selfs so aan Mordegai doen die 

Jood, wat gesetel by die koning se hek: laat niks versuim van 
alles wat 

u maaksel gepraat. {6:11} toe het Haman die klere en 

die perd, arrayed Mordegai en het hom 

horseback deur die straat van die Stad, en geproklameerde 

voor hom, dus moet dit gedoen word vir die man wie die 

koning delighteth te eer. 

{6:12} en Mordegai kom weer die koning se hek. Maar 

Haman hasted om sy huis mourning, en om sy kop 

bedek. {6:13} en Haman gesê Zeresh sy vrou en al sy 

vriende elke [ding] wat hom befallen het. Dan sê sy 

wyse manne en Zeresh sy vrou vir hom, as Mordegai [word] van 

die saad van die Jode, voor wie u maaksel begin val, 

u sal teen hom heers nie, maar sal sekerlik val 

voor hom. {6:14} en terwyl hulle nog [was] praat met 

hom, die koning se chamberlains gekom, en hasted te bring 

Haman vir die banquet wat Ester voorberei het. 

{7:1} sodat die koning en Haman het gekom om banquet met 

Ester die koningin. {7:2} en die koning weer vir Ester gesê: 

op die tweede dag by die banquet van wyn, watter [is] laat u 

petisie, koningin Ester? en dit sal toegestaan word jou: en 

wat [is] u versoek? en dit moet uitgevoer word, [selfs] 



die helfte van die Koninkryk. {7:3} dan Ester die koningin 

geantwoord en gesê: as ek het guns gevind in u oë, O 

King, en as dit asseblief die koning, laat my lewe gegee word my 
by my 

petisie, en my mense op my versoek: {7:4} vir ons is 

verkoop, ek en my mense, om te vernietig, om weggeroof, en 
tot 

nie verlore sal gaan. Maar as ons het verkoop vir bondmen en 

bondwomen, ek gehou het my tong, hoewel die vyand 

kon nie die koning se skade countervail nie. 

{7:5} dan die koning Ahasvéros geantwoord en gesê: 

Ester die koningin, wat hy, en waar is hy, dat durst 

as in sy hart om dit te doen? {7:6} en Ester gesê, die 

vyand en vyand [is] hierdie uitdaging Haman. Dan Haman 

was bang voor die koning en die koningin. 

{7:7} en die koning wat voortspruit uit die banquet van wyn in 

sy toorn [het] in die paleis tuin: en Haman staan 

op versoek vir sy lewe om aan te maak Ester die koningin; vir hy 

het gesien dat daar bose was bepaal deur die koning teen hom. 

{7:8} dan die koning het teruggekeer uit die paleis tuin in 

die plek van die banquet van wyn; en Haman was gebreek 

op die bed whereon Ester [was.] Toe sê die koning, 

Sal hy dwing die koningin ook voor my in die huis? Soos die 

woord gegaan het uit die koning se mond, hulle gedek Haman 
se 

gesig. {7:9} en Harbonah, een van die chamberlains, gesê 

voor die koning, kyk ook, die gallows vyftig cubits hoog, 
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wat Haman vir Mordegai, wat gepraat het gemaak het 



goed vir die koning, staan hy vir in die huis van Haman. En dan 
die 

koning sê, Hang hom daarop. {7:10} sodat hulle Haman 
opgehang 

op die gallows wat hy vir Mordegai voorberei het. Dan was 

die Heer se toorn pacified. 

{8:1} op daardie dag het die koning Ahasvéros gee die huis 

van Haman die Jode se vyand vir Ester die koningin. En 

Mordegai het voor die koning; vir Ester gesê het wat hy 

[was] aan haar. {8:2} en die koning het sy ring, wat 

Hy het van Haman geneem, en dit vir Mordegai gegee het. En 

Ester stel Mordegai oor die huis van Haman. 

{8:3} en Ester het nog weer voor die koning, en afgeneem 

af by sy voete, en besought hom met trane om te bêre 

die loopring van Haman die Agagite, en sy toestel wat hy 

het ontwerp teen die Jode. {8:4} dan die koning gehou 

die goue uit te vreet teenoor Ester. So Ester ontstaan, en staan 

voor die koning, {8:5} en gesê, as dit asseblief die koning, en 

Ek het guns gevind in sy gesig, en die ding [] reg lyk 

voor die koning, en ek [word] mooi in sy oë, laat dit wees 

geskryf om te reverse die briewe deur ontwerp Haman die seun 
van 

Hammedatha die Agagite, wat hy geskryf het om te vernietig 
die 

Jode watter [is] in al die koning se provinsies: {8:6} vir hoe 

kan ek verduur om te sien die bose wat tree vir my mense? 

of hoe kan ek verduur om te sien die vernietiging van my 
sielsgenoot? 



{8:7} en dan die koning Ahasvéros vir Ester gesê het die 
koningin 

en om Mordegai die Jood, kyk, ek het Ester gegee die 

huis van Haman, en hom hulle opgehang het op die 

gallows, omdat hy sy hand op die Jode gelê. {8:8} 

Skryf julle ook vir die Jode, as dit liketh jy in die koning se 

naam, en seël [dit] met die koning se ring: vir die skrif 

wat in die koning se naam geskryf en verseël met die 

koning se ring, mag geen mens omkeer. {8:9} was dan die 

koning se skrifgeleerdes genoem op daardie tydstip in die derde 
maand, wat [is] 

die maand Sivan, op die drie en 20ste [dag] daarvan; 

en dit is geskryf volgens alle dat Mordegai 

beveel vir die Jode, en aan die lieutenants, en die 

deputate en liniale van die provinsies wat [is] van Indië 

vir Ethiopië, 'n honderd en twintig en sewe provinsies, vir: 

elke provinsie volgens die skrif daarvan, en vir 

elke mense na hul taal, en aan die Jode volgens 

om hul skryfwerk, en volgens hul taal. {8:10} 

En hy het in die koning Ahasvéros se naam geskryf en verseël 
dit 

met die koning se ring en gestuurde briewe deur poste op 
horseback, 

[en] ruiters op muile, kamele, [en] jong dromedaries: 

{8:11} waarin die koning verleen die Jode watter [was] in 

elke stad om hulself saam vergader, en staan 

hul lewe, om te vernietig, te slaan, en veroorsaak tot niet gaan, 
al die 

krag van die mense en Provinsie wat sou hulle, assault 



[] kleintjies sowel as vroue, en [om] die bederf van hulle 

vir 'n prooi, {8:12} op een dag in al die provinsies van koning 

Ahasvéros, [naamlik] op die dertiende [dag] van die 

twaalfde maand, wat [is] die maand Adar. {8:13} die kopie 

van die skrif vir 'n gebod gegee moet word elke 

Provinsie [was] gepubliseer vir alle mense, en wat die Jode 

behoort gereed teen daardie dag aan avenge hulself op 

hul vyande. {8:14} [sodat] die poste wat het op muile 

[en] kamele het uitgegaan, hastened en gedruk deur 

die koning se gebod. En die bevel gegee is om by 

Shushan die paleis. 

{8:15} en Mordegai het uitgegaan uit die teenwoordigheid van 
die 

King in koninklike klere van blou en wit, en met 'n groot 

kroon van goud, en met 'n kleed van fyn linne en pers: 

en die Stad van Shushan bly en was bly. {8:16} die 

Jode het lig, en die vrolikheid en vreugde, en eer. {8:17} 

En in elke provinsie en in elke stad, whithersoever die 

koning se gebod en sy besluit gekom het, die Jode het vreugde 

en blydskap, 'n fees en 'n goeie dag. En baie van die 

mense van die land het Jode; vir die vrees vir die Jode 
afgeneem 

op hulle. 

{9:1} nou in die twaalfde maand, wat [is] die maand Adar, 

op die elfde dag van die dieselfde, wanneer die koning se 

gebod en sy besluit geteken het naby wees om in te sit 

uitvoering, in die dag wat die vyande van die Jode gehoop om 

heers oor hulle, (hoewel dit is omskep die 

teendeel, dat die Jode het reël oor hulle wat gehaat;) 



{9:2} die Jode het hulself in hul stede 

dwarsdeur al die provinsies van die koning Ahasvéros, te lê 

hand soos hul seer gesoek: en geen mens kon 

weerstaan hulle; vir die vrees van hulle val op alle mense. 

{9:3} en al die liniale van die provinsies en die 

lieutenants, en die deputate, en beamptes van die koning, 

het gehelp om die Jode; omdat die vrees van Mordegai val 
hulle. {9:4} vir Mordegai [was] groot in die koning se huis, 

en sy roem uitgegaan dwarsdeur al die provinsies: vir hierdie 

mens Mordegai waxed groter en groter. {9:5} dus die 

Jode smote al hulle vyande met die beroerte van die swaard, 

en slagting en vernietiging, en gedoen het wat hulle sou 

vir diegene wat hulle gehaat. {9:6} en in Shushan die paleis 

die Jode het en vyf honderd mans vernietig. {9:7} en 

Parshandatha, en Dalphon, en Aspatha, {9:8} en 

Poratha, en Adalia, en Aridatha, {9:9} en Parmashta, 

en Arisai, en Aridai, en Vajezatha, {9:10} die tien seuns 

van Haman die seun van Hammedatha, die vyand van die Jode, 

het hulle; maar op die bederf uitgelê is hulle nie hul 
hand. {9:11} 

Op daardie dag die getal van diegene wat in Shushan 
weggeroof was 

die paleis was voor die koning gebring. 

{9:12} en die koning vir Ester gesê het die koningin, die Jode 

het weggeroof en vernietig vyfhonderd mans in Shushan die 

paleis, en die tien seuns van Haman; wat het hulle gedoen 

die res van die koning se provinsies? nou wat [is] u petisie? 

en dit sal toegestaan word jou: of wat [is] u versoek verder? 



en dit moet gedoen word. {9:13} toe gesê Ester, indien dit 
asseblief die 

King, laat dit aan die Jode toegestaan word watter [is] in 
Shushan te 

doen om morrow ook volgens vir hierdie dag se besluit, en laat 

Haman se tien seuns word op die gallows opgehang. {9:14} en 

die koning beveel het dit so gedoen moet word: en die besluit 
was 

gegee by Shushan; en hulle opgehang Haman se tien seuns. 

{9:15} vir die Jode wat [was] in Shushan versamel 

hulself op die veertiende dag van die maand ook saam 

Adar, en keur drie honderd mans by Shushan; maar aan die 

prooi hulle nie hul hand gelê. {9:16} maar die ander Jode wat 

[was] in die koning se provinsies ingesamel hulself saam, 

gestaan vir hul lewens en res van hul vyande, het 

en van hul vyande sewentig en vyf duisend, maar hulle het die 

gelê nie hul hande op die prooi, {9:17} op die dertiende 

dag van die maand Adar; en op die veertiende dag van die 

dieselfde hulle uitgerus, gerig en dit 'n dag van feesgevier en 

vrolikheid. {9:18} maar die Jode daardie [was] by Shushan 

vergader saam op daarvan; die dertiende [dag] en op 

die 14de v ens daarvan; en op die Vyftiende [dag] van dieselfde 

hulle uitgerus, gerig en dit 'n dag van feesgevier en vrolikheid. 

{9:19} daarom die Jode van die Dorpe, wat het in die 

unwalled Dorpe, die veertiende dag van die maand Adar 
gemaak 

['n dag van] die vrolikheid en feesgevier, en 'n goeie dag, en van 

stuur gedeeltes een na die ander. 

{9:20} en Mordegai het hierdie dinge geskryf, en briewe gestuur 



vir al die Jode daardie [was] in al die provinsies van die koning 

Ahasvéros, [] nigh sowel as ver, {9:21} te stablish [dit] 

onder hulle, dat hulle die 14de v ens moet hou dag van die 

maand Adar, en die Vyftiende dag van die dieselfde, jaarlikse, 

{9:22} as die dae waarin die Jode uitgerus uit hul 
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vyande, en die maand wat omgedraai was vir hulle uit: 

hartseer om vreugde, en van rou in 'n goeie dag: dat hulle 

moet maak hulle dae van feesgevier en vreugde, en stuur 

gedeeltes een na die ander, en gawes aan die armes. {9:23} en 

die Jode onderneem om te doen as hulle begin het, en as 

Mordegai het geskryf vir hulle; {9:24} want Haman 

die seun van Hammedatha, die Agagite, die vyand van al die 

Jode, het bedink teen die Jode om hulle vernietig, en het 

uitbring Pur, wat [is] die lot, hulle verteer, en vernietig 

hulle; {9:25} maar wanneer [Ester] gekom het voor die koning, 
hy 

beveel deur briewe wat sy aansteeklike toestel, wat hy 

ontwerp teen die Jode, moet terug op sy eie kop, 

en dat hy en sy seuns op die gallows opgehang moet word. 

{9:26} wherefore hulle genoem deesdae hulle gesien het na die 

naam van Pur. Dus vir al die woorde van hierdie brief, en 

[daarvan] wat hulle gesien het concerning hierdie saak, en 

wat het kom vir hulle, {9:27}: die Jode bevestig, en 

het op hulle, en op hul saad, en op almal soos 

aangesluit self vir hulle, so soos dit moet nie versuim, wat 

hulle sou hierdie twee dae volgens hul skryfwerk, hou 

en volgens hul [aangestelde] tyd elke jaar; {9:28} 

En [wat] hierdie dae [behoort] onthou en gehou 



regdeur elke geslag, elke gesin, elke provinsie, 

en elke Stad; en [dat] hierdie dae van hulle gesien het nie moet 

uit die Jode nie, nóg die memorial van hulle verlore sal gaan 

van hul saad. {9:29} dan Ester die koningin, die dogter 

van Abihail, en Mordegai die Jood, geskryf met alle gesag, 

Bevestig hierdie tweede brief van hulle gesien het. {9:30} en hy 
gestuur 

die briewe aan al die Jode, aan die driehonderd twintig en 

sewe provinsies van die Koninkryk van Ahasvéros, [met] 
woorde 

van vrede en waarheid, {9:31} bevestig hierdie dae van hulle 
gesien het 

in hul tye [aangestel], volgens as Mordegai die Jood 

en Ester die koningin het enjoined hulle, en hulle het 

georden vir hulself en vir hul saad, die sake van die 

vaste en hulle huil. {9:32} en die besluit van Ester 

Bevestig hierdie aangeleenthede van hulle gesien het; en dit is 
geskryf die 

boek. 

{10:1} en die koning Ahasvéros gelê 'n huldeblyk op die 

grond, en [by] die isles van die see. {10:2} en al die wette 

van sy krag en van sy mag, en die verklaring van die 

grootheid van Mordegai, whereunto die koning hom, 
gevorderde 

[is] hulle nie geskryf in die boek van die Kronieke van die 

konings van Media en Persië? {10:3} vir Mordegai die Jood 

[] volgende vir koning Ahasvéros, en was groot onder die Jode, 

en aanvaar van die menigte van sy broeders, op soek na die 

rykdom van sy mense, en praat vrede aan al sy saad. 
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