Esther

Jolanda Kwakernaak-Breedijk

Uitleg: kort flitsend bijbels toneelspel in luchtige stijl geschreven met een verteller over het
bijbelboek Esther.
De Joden worden onderdrukt, je kon maar beter geen Jood zijn in deze tijd.
De mooie joodse Esther wordt koningin dankzij ‘Israëls next topmodel’ verkiezing, maar
durft haar jood zijn niet aan de koning te vertellen. Mede dankzij haar oom Mordechai redt zij
de koning van een aanslag.
Door moedig optreden en kracht van God, redt ze ook haar eigen volk en wordt het
Poerimfeest bij wet vastgesteld.
Poer betekent ‘het lot’. Dankzij Esther werd het lot van de Joden in positieve zin verbetert. De
joden vieren dit feest tegenwoordig nog steeds en dan ook vol dans, verkleedpartijen en
muziek, vergelijkbaar met ons carnavalsfeest.

Aantal spelers: minimaal 10

Duur: 10-15 min.
Leeftijd: bovenbouw
Kinderen kunnen meer of minder tekst krijgen als dit nodig is.
Voordeel van verteller: minder tijd nodig om dit in te studeren.
Rollen
-

nieuwslezer en verteller (of apart)
koningin Esther
oom Mordechai
koningin Vasti (ook wel Wasti genoemd)
koning Ahasveras
slechte Haman
het volk

Benodigheden:
-

Carnavalskleren
Toeters en bellen
open T.V scherm
gedekte tafel voor drie personen
sjieke omslagdoek
hark of bezem
blad Opzij

1e scène
Nieuwslezer leest na openingstune:
Actualiteiten van CNN news.
Israël vierde vandaag feest;
(joelende carnavalsvierders lopen over toneel en gaan er aan de andere kant weer af….)
…….. kinderen verkleed als koning, koningin als boeven of als joden met pijpenkrulletjes
maken veel lawaai ……
Om de reden te begrijpen moeten we een terugblik hebben van een stukje geschiedenis….
2e scène met Vasti en koning
Verteller:
Koningin Vasti ( koningin met mooie punk haren en boos kijkend loopt over het podium met
het blad OPZIJ in haar hand), bekend om haar schoonheid en haar feministische ideeën, roept
net een keer te vaak:
Vasti al stampvoetend Nee,nee, neeee, ik wil nieieiet! en zodoende gooit koning Ahasveros
zijn vrouw van de troon …
(koning geeft haar een flinke zet en ze verdwijnt van het podium)
Verteller:
Hoewel de scheiding betreurd werd door velen, droeg het land al snel mogelijke
huwelijkskandidaten aan.
Gezocht werd vooral naar een goed ogende v rouw met enig onderwijs.
Per slot van rekening kan niet iedereen de druk aan om in de schaduw van een koning te
leven.
Diverse namen worden genoemd: Emily …een meisje van keurige komaf…….haar vader is
tandarts, een prinses uit Noorwegen en nog wat andere blonde schonen.
Maar ze komen er niet uit en er wordt een ‘miss Israels Next topmodel’ verkiezing gehouden.
De 50 mooiste meisjes krijgen een langdurige beauty behandeling waarna de koning mocht
kiezen.
(diverse meisjes lopen met rode lippenstift,hoge hakken, en heupwiegend over het podium
met als laatste Esther die het mooiste is aangekleed en opgetut
En hij kiest:….
-koning pakt Esther bij haar hand: ‘Doe mij deze maar’
Verteller: En zet haar de kroon op.
Vreemd, dat de pers geen onderzoek heeft gedaan naar haar achtergrond. Alleen bekend is
dat zij opgevoed is bij een neef die de naam heeft van Mordechai, en momenteel als tuinman
werkzaam is bij de koning.
Want had zij ooit koningin kunnen worden als men wist dat zij een Joodse was??
Na een intensieve taalcursus was een ieder onder de indruk van haar taalvaardigheid en met
haar stralende glimlach stal zij de harten van de koning en het hele hof. Haar omslagdoeken
ontketende een moderage!
Koning en Esther lopen gearmd en glimlachend over het podium

Verteller: Ondertussen had die neef van Esther regelmatig mot met de minister president…..
Kijk daar komt ie net aan ; onze Haman…
Haman loopt trots over het toneel en Mordechai staat met zijn hark te werken.
Haman : Buig!
Mordechai: Mooi niet!

Hoe dit afloopt!?

