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Met het oog op deze Tijd - 2 

1. Inleiding – Esther – preek 13 mei 2018. 

De geschiedenis van Esther begint in 483 voor Christus. 

Esther woonde in het koninkrijk Perzië, dat het Midden-Oosten overheerste na de val van Babylon. 

– De Joden leven in ballingschap. Ver van huis. Ze leefden in een vijandige omgeving/gebied. 

– Haman, de rechterhand van Koning Ahasveros, wilde het Joodse volk uitroeien. Op een slinkse manier 
manipuleert hij de koning om een wet van Meden en Perzen uit te vaardigen om alle Joden te doden. 

Misschien moest jij koningin worden om je volk te redden. 

– Koningin Esther en Mordechai (haar oom) hebben een gewaagd plan. Ze vragen het volk om drie dagen 
te bidden en vasten. 

– Esther zal onuitgenodigd naar de koning gaan (levensgevaarlijk) en vraagt de koning om samen met Ha-
man te komen eten. 

– Koning Ahasveros belooft Esther, haar verzoek in te willigen ook al is het de helft van mijn koninkrijk. Es-
ther houdt er de spanning in en nodigt hen opnieuw uit voor de volgende dag. 

– Opnieuw vraagt Koning Ahasveros: “Wat is je wens?”. Dan vertelt ze het plan van Haman om het volk te 
doden. 

– Het is bijna lachwekkend om te zien hoe de situatie wordt omgedraaid. De galg die Haman had gebouwd 
voor Mordechai wordt zijn eigen dood. 

– Het volk wordt gered – het is een feest dat de Joden nog steeds vieren - Poerim. 

1.2 Esther – God ziet naar ons om. 

 God is erbij! 

– Zoals God Zijn liefdevolle zorg voor Zijn volk liet zien, zorgt Hij ook voor jou! 

– God is erbij – God Immanuel – God met ons – God is mijn herder – God is mijn beschermer. 

 Jezus één van ons. 

– Jezus komt in onze ellende, komt in onze duisternis. 

– Wij staan niet alléén in onze pijn. Wanneer wij lijden, lijdt Hij met ons mee. 

– Jezus, begrijpt jou en mij, Hij is mens – van vlees en bloed - geworden. 

1.3 Esther - Met het Oog op deze Tijd. 

Uit menselijk oogpunt, lijkt het onwaarschijnlijk dat Esther en Mordechai worden geselecteerd om een be-
langrijke rol te spelen voor het Joodse volk. 

– Mordechai stamt van de Benjaminieten af, de kleinste stam van Israël die in ballingschap leeft. 

– Esther is een wees, geadopteerd door haar oom Mordechai 

“Als jij nu niet met de koning praat, zal er wel op een andere manier hulp komen. De Joden zullen dan ge-
red worden, maar jij en je familie zullen sterven. En weet je wat ik denk? Misschien heeft het wel zo moe-
ten zijn. Misschien moest jij koningin worden om je volk te redden.” Ester 4: 14 BGT. 

 Jij bent kostbaar! 

Geloof jij dat God in jóuw leven kan ingrijpen en door jouw leven werkt, zonder dat je dat misschien zelf 
ziet of door hebt? Heb je dit wel eens ervaren? God wil jouw moed, jouw verantwoordelijkheid inzetten. 
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 Strategisch geplaatst. 

God heeft jou en mij op een strategische plaats geplaatst. 

– Op je school, 

– In je gezin/familie, 

– Op je werk, 

– In je straat, 

– In je wijk, 

– In je dorp of stad, 

– In je land. 

2. De koninklijke waardigheid verkregen. 

Het cruciale punt in het verhaal van Esther is – of zij nu niet daarom koningin was - met het oog op deze 
tijd - om haar volk te redden. 

“of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt.” Ester 4: 14b NBG. 

2.1 Mijn identiteit. 

“Daarom heeft hij ons uitgekozen om zijn kinderen te zijn. Hij heeft Jezus Christus naar de wereld ge-
stuurd om ons bij hem te brengen. Dat is wat God wilde.” 
 Efeziërs 1: 5 BGT. 

Petrus schrijft aan de christenen het volgende: 

“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk …” 
 1 Petrus 2: 9a HSV. 

“a royal priesthood” NIV. 

Wij zijn kinderen van de Koning! Wij hebben koninklijke waardigheid verkregen. 

Wij zijn koninklijke priesters. 

We hebben de positie van zoon/dochter gekregen. 

We kunnen zomaar de troonzaal van de Vader ingaan. 

– Dit betekent dat ik niet een audiëntie moet aanvragen om met God een onderhoud te mogen heb-
ben. Maar ik mag in mijn pyjama (zoals ik ben) de troonzaal van mijn Vader binnengaan. 

– Dit betekent dat jij een prins/prinses bent. 

– Dat jij koninklijke waardigheid hebt gekregen. 

– Dat de Vader achter je staat. 

– Dat de Vader jou wil ondersteunen. 

 Zijn plan vanaf het begin. 

“Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” Exodus 19: 6 NBV. 

– Gods plan voor Israël was dat iedereen in Israël een priester zou zijn! Gods verlangen was dat het 
volk van God een koninkrijk van priesters zou zijn. 

– Heilig – apart gezet – niet een volmaakt volk. 

2.2 Mijn roeping. 

 Onze eerste roeping is een “hart”-relatie niet een “doe”-relatie 

– God verlangt naar intimiteit met jou en mij. 

– Priesters brachten reukoffers (als aanbidding), offers (voor verzoening). 

“Laat mijn woorden opstijgen als wierook, als de geur van een offer in de avond.” 
 Psalm 141: 2 BGT. 

Laat ons loflied voor U zijn als reukwerk! 

“Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar te-
recht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.” 
 Colossenzen 3: 16 HSV. 

 Aanbidding. 
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– Aanbidding is in de 1ste plaats belangrijk voor ons. 

– God heeft onze aanbidding niet nodig omdat Hij een identiteitscrisis heeft. 

– Wat betekent “God groot maken”? 

Het is God de plaats geven in je leven als Heer, Koning, Geneesheer, Herder, Vader … die Hem toe-
komt. 

– Aanbidding heeft een krachtige uitwerking: het is iets dat je emoties raakt. Het is een middel om de 
woorden van wijsheid, de woorden van Jezus in ons te laten wonen. 

– Aanbidding doet iets met ons, in plaats van “ik” gericht te zijn, worden onze ogen op Hem gericht. 

– Onze focus verandert. 

– In onze dankbaarheid worden wij blij. 

– In ons verdriet, brengt Hij een emotie van troost, rust, vrede. 

– Aanbidding is een levensstijl. Wij mogen een liefelijke geur van Jezus verspreiden. 

 Verzoening. 

– Priesters brachten offers als verzoening. 

– Priesters in het Oude Testament hadden een rol als bemiddelaar. Dit was niet Gods 1ste plan. 

– In het Nieuwe Testament, in het nieuwe verbond, heeft God zich door Jezus met de wereld verzoend. 

“En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van 
de verzoening gegeven heeft. 
God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen 
niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.” 2 Corinthiërs 5: 18 & 19 HSV. 

– Jezus stierf aan het kruis en Zijn bloed werd uitgegoten om de mensen te kunnen vergeven. 

– Jezus heeft ons gerechtvaardigd, onze zonden zijn ons niet aangerekend. 

 Wat betekent rechtvaardiging? 

– Iemand rechtvaardig of onschuldig verklaren. 

– Jezus zegt: Jij bent niet schuldig. Jij bent gerechtvaardigd. 

 Wat betekent verzoening. 

– Paulus geeft hier aan wat verzoening is: het iemand niet aanrekenen, jij bent niet schuldig. 

– Het tegenovergestelde van verzoening is: hun overtredingen wel aan te rekenen. Hen veroordelen 
voor hun gedrag/fouten. 

 Dit is zo tegen onze “menselijke” natuur in. 

– Wij willen rechtvaardigheid, hij/zij moet terecht staan, boeten voor zijn fouten/gedrag. 

– Dit betekent niet dat wij het “gedrag” goedkeuren. 

– We zeggen eigenlijk, je gedrag, gaat geen verwijdering brengen of afstand creëren. 

– Het is het tegenovergestelde van roddel. Als ik het hoor dan beïnvloedt dit mijn houding ten opzichte 
van die ander. 

“Er zijn mensen die mijn woorden wel horen, maar zich er niet aan houden. Ik zal die mensen niet ver-
oordelen. Want ik ben niet gekomen om mensen te veroordelen, maar om hen te redden. 
 Johannes 12: 47 BGT. 

“Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet verge-
ven.” Johannes 20: 23 NBV. 

2.3 Mijn autoriteit. 

 Wij hebben koninklijke waardigheid verkregen. 

“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk …” 
 1 Petrus 2: 9a HSV. 

– Wij zijn prinsessen/prinsen. 

– Terug naar het oorspronkelijke plan. 
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“God zei: ‘Nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij lijken. Ze zullen de baas zijn over de vissen in de zee 
en de vogels in de lucht. En ook over het vee, over alle kleine dieren en over de hele aarde.’” 
 Genesis 1: 26 BGT. 

Nu wordt het spannend – opdracht! Autoriteit. 

– Baas zijn, heersen, regeren, gezag. Wat voor beeld heb je hierbij? 

– Autoriteit, dienen, gezag dragen heeft in het Koninkrijk van God een andere dimensie. 

– Jezus, koning der koningen, wordt een dienaar. Hij dient de mensen, wast de voeten van zijn leer-
lingen. 

– Vb. Jezus, die de voeten wast van zijn leerlingen. “Not done” in de Joodse cultuur. Vandaar dat 
Petrus op zijn achterste poten gaat staan. 

– Jezus stuurt ons op pad, als dochters en zonen, prinsessen en prinsen. 

“Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal 
ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.” 
 Mattheüs 16: 19 NBV. 

“Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en 
vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.” 
 Johannes 15: 16 NBV. 

3. Besluit – Koninklijke waardigheid. 

Jezus heeft ons uitgekozen om op weg te gaan en vrucht te dragen. 

 Identiteit. 

– Wij hebben koninklijke waardigheid gekregen. 

– Een koninklijk priesterschap. 

 Roeping. 

– Aanbidding, liefdes relatie met Vader, Zoon en Heilige Geest 

– Aanbidding doet iets met ons, in plaats van “ik” gericht te zijn, worden onze ogen op Hem gericht. 

– Verzoening: iemand rechtvaardig of onschuldig verklaren. 

– Toenadering in plaats van verwijdering. Vergeving in plaats van … 

 Autoriteit. 

– Wij hebben sleutels gekregen. Binden – ontbinden. 

– Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. 


