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Toneelstukje van Megilat Ester 

 

- Alle personen gaan op en af via de deur. 

- Elk personages heeft andere kleding/accessoires en evt. een masker 

- Een persoon kan meerdere personages spelen (masker snel veranderen) 

- Vetgedrukt is wat de personages doen, normaal is wat ze zeggen. 

 

Personages: 

Wasjti = 

meisje 1 = 

Ester = 

Mordechai = 

Memoechan = 

Haman = 

meisje 2 = 

Achasjverosj = 

 

A komt op, hij doet alsof het publiek zijn gasten zijn, hij praat 

tegen hen. W zit ondertussen aan de kant met m1 en m2 te praten 

en lachen, geruisloos. 

 

A: Welkom allemaal in mijn paleis in Sjoesjan! Ik ben Achasjverosj, 

koning van India tot Ethiopië. Ik hoop dat jullie het een beetje naar jullie 

zin hebben. Ik wil jullie graag even voorstellen aan de koningin: 

“Memoechan!” 

Me: “Ja majesteit? Wat kan ik voor u doen” 

A: “Haal mijn vrouw Wasjti!” 

 

Me loopt naar de tafel waar  W, m1 en m2 zitten. Hij fluistert iets 

in het oor van W, zei zegt iets terug en Me loopt terug naar A. Dit 

gebeurt allemaal geruisloos. Ondertussen praat A door 

 

A: Ik weet zeker dat jullie Wasjti geweldig vinden, ze is een prachtige 

vrouw en de liefste te wereld! (Ik weet zeker dat jullie niet zo’n geweldige 

vrouw hebben!) 

Me: Sire, Uw vrouw, Wasjti, weigert te komen. 

A: Wat?! Ik ben de koning! Ze hoort mij te gehoorzamen! Als ze mij niet 

wilt zien, hoef ik haar ook nier meer te zien! Memoechan, zeg dat ze geen 

koningin meer mag zijn en zoek een vrouw die de titel meer waard is! 

 

A loopt af, Me gaat naar W toe, fluistert iets en loopt af. W, m1 en 

m2 pakken hun spullen en lopen ook af. 

E en Mo komen op en gaan zitten. 
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E: Oom Mordechai, heb je het grote nieuws al gehoord? 

Mo: Welk grote nieuws, Ester? 

E: De koning zoekt een nieuwe koningin, alle meisjes moeten naar het 

paleis in Sjoesjan komen. De mooiste en aardigste wordt de nieuwe 

koningin. 

Mo: Ok, maar als je er heen gaat, zeg niet dat je Joods bent! 

E: Is goed, oom. 

 

E en Mo lopen samen af. 

A en Me komen op. 

 

A: breng de volgende vrouw maar binnen! 

  

Me doet de deur open en m1 komt binnen… ze begint de koning te 

verleiden maar hij kijkt haar aan met een afkeurende blik: Ze kan 

gaan 

 

A: Dat was alweer niks! Is er dan helemaal geen vrouw die geschikt 

genoeg is voor mij? 

Me: Volgende kandidaat, majesteit! 

 

Me opent weer de deur en m2 komt binnen…zelfde verhaal als m1 

 

A: Naja, misschien is de volgende beter…. 

 

Me opent deur en E komt binnen. A kijkt haar met grote 

bewondering aan, voordat E iets kan doen: 

 

A: Wow! Dat noem ik nog eens een schoonheid! Hoe heet je? 

E: Ester 

A: Memoechan, ga aan iedereen vertellen dar Ester mijn nieuwe koningin 

wordt! 

 

A loopt af, E blijft staan… Mo komt naar haar toen ‘gerend’  

 

Mo: Ester! Gefeliciteerd!  

E: Dank je! Wat is er Mordechai? Waarom heb je zo hard gerend? 

Mo: Luister Ester, ik hoorde net 2 mensen praten, ze willen de koning 

vermoorden! 

E: Wat?! De koning vermoorden?! 

Mo: Ja! Je moet het hem vertellen, zodat hij hen kan straffen! 

E: Dank je Mordechai, ik ga meteen naar hem toen! 
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A en H komen op 

 

A: Het is maar goed dat Ester mij vertelde van die 2 mensen, anders was 

ik nu dood! Haman, jij mag mijn persoonlijke assistent worden! 

H: Dank u, Sire, ik voel me vereerd! Ik heb trouwens een wetvoorstel om 

alle Joden te vernietigen, ze weigeren voor me te knielen! 

A: Wat?! Niet knielen! Die wet moet er komen Haman, voer hem zo snel 

mogelijk in! 

 

A gaat af, H pakt een stuk papier, mensen + Mo komen op. H 

begint voor te lezen 

 

H: Ik ben de nieuwe assistent van de koning, kniel voor mij!…Ik zei kniel!! 

Mo: Nee! Ik kniel niet voor jou! 

H: Goed, ik moet het volgende bericht doorgeven van de koning: Alle 

Joden worden op dezelfde dag gedood en hun spullen worden in beslag 

genomen! 

 

Iedereen gaat af behalve Mo, E komt op.  

 

Mo: Ester! Heb je het vreselijke nieuwe gehoord? 

E: Welk nieuws, oom Mordechai? 

Mo: De koning heeft een wet gemaakt om alle Joden te doden en hun 

spullen in beslag te nemen! Je moet naar de koning gaan en er wat aan 

doen! Je moet je volk redden! 

E: Dat zal ik zeker doen! 

 

Mo gaat af, E blijft. A komt op. 

E: Majesteit! 

A: Wat is er liefste? 

E: Ik wil u en uw minister Haman graag uitnodigen om bij mij te komen 

eten vanavond! 

A: Wat leuk! We zullen er zijn. 

 

E gaat af, A blijft staan. H komt op 

 

H: Het eten gister was heerlijk! 

A: Inderdaad en Ester heeft ons voor vanavond weer uitgenodigd! 

Haman, zeg eens hoe eer je iemand die de koning goed heeft gediend? 

H: Sire, ik voel me vereerd! Ik zou hem de kleren van de koning laten 

aantrekken en op het paard van de koning door de stad laten rijden. Ik 

zou dan een minister laten roepen:”Dit verdient elke man, wie de koning 

dankbaar is!”  
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A: Geweldig idee Haman! Haal mijn mooiste kleren en mijn paard uit de 

stal en laat de Jood Mordechai roepen, hij heeft mijn leven gered! Hij 

moet geëerd worden! Jij kan dan naast het paard lopen 

 

A loopt af, H kijkt boos en loopt af. E komt op en gaat aan tafel zitten… 

H en A komen weer op. Het is avond en ze gaan bij E eten. 

 

A: Ester, mijn vrouw, wat is er? Waarom nodig je ons uit om te komen 

eten? Je kunt alles van me krijgen, wat je maar wilt! Al was het mijn 

halve koninkrijk! 

E: O, koning, als u mij aardig vindt, wees dan zo goed en spaar mijn volk 

in plaats van het uit te moorden! 

A: Wie is de man die dat van plan is? Wie is er zo wreed? Waar is hij? 

E: Het is die man daar, Sire, het is Haman! 

 

A loopt af, H gaat smeken bij E. A komt terug me Me  

 

A: Memoechan, wat voor straf zullen we Haman geven? 

Me: Haman heeft nog een 25 meter hoge paal naast zijn huis staan, hij 

was van plan om Mordechai op te hangen! 

A: Hang hem aan die paal op! 

 

Me sleurt H van het toneel af. Mo komt op en gaat bij E staan 

 

E: Majesteit, dit is Mordechai, hij is mijn oom.  

M: Wilt u alstublieft de wet intrekken die Haman heeft gemaakt, de wet om 

alle Joden te vermoorden?! 

A: Mordechai ik benoem jou tot mijn nieuwe eerste minister. Trek die wet 

maar in 

Mo: Ik ga meteen die slechte wet van Haman intrekken. 

 

A gaat af  

 

Mo: Alle Joden hier in Perzië zijn blij dat Hamans lelijke plan niet 

doorgaat. Laten we een groot feest vieren dat we Poeriem noemen. 

E:   Ja en laten we voortaan ieder jaar en overal Poeriem vieren. Laten we 

elkaar dan lekkere dingen sturen en tsedaka geven aan de armen. 

 

Alle spelers komen op 

Allen: Wees blij, Hamans slechte plan is mislukt. 

  Kom meedoen, verkleed je, neem een hapje en een slokje en  

  vier Poeriem met ons. 

 

The end 

 


