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Wat vooraf ging aan de komst van Jezus 

Weet wie je bent – Ester 
 

Zoals je weet zijn we bezig met een serie preken vanuit het Oude Testament. We 
hebben al aardig wat geleerd.  
En ik weet niet hoe dat bij jou gaat. Maar als je al die verhalen bestudeerd, dan 

valt op hoe ongelooflijk trouw en toegewijd de Heer is aan zijn volk. En de 
toewijding aan Israël, is toewijding aan de mensheid, aan heel de schepping: 

‘Door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden’. Israël is het volk waar 
de redder, de Messias, Jezus, uit zou voortkomen. Dan is het belangrijk dat dit 
volk wel blijft bestaan, dat het overleeft en bij elkaar blijft. Er zijn vele 

momenten waarop dat op het spel heeft gestaan. 
 

Bijna alle hoofdpersonen die we bestudeerd hebben zich weleens verlaten 
gevoeld. Bijna allemaal kenden ze momenten van wanhoop, van uitzichtloosheid. 
Ik herinner me Gideon die het uitriep: 

Rechters 4 
‘als de HEER ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? 

Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders 
hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Nu trekt hij zich in 

elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midjanieten!’ 
Hij is teleurgesteld en heeft geen hoop meer. 
Maar ook Noach, Jacob, Mozes, David, Ruth hebben de omstandigheden tegen 

gehad. Zonder uitzondering hebben ze lijden, honger of teleurstelling gekend. 
Zonder uitzondering wisten ze niet of God zou voorzien en hoe Hij zou voorzien. 

Het lijkt ons leven wel…  
We kennen allemaal momenten van pijn, teleurstelling, onzekerheid, gebrek aan 

hoop. 

Weet je, de Heer wil jou bemoedigen vandaag. We gaan het verhaal van Ester 
bekijken. Een verhaal dat zich afspeelt waarschijnlijk in de 5e eeuw voor 

Christus. Het speelt zich af in Perzië (het tegenwoordige Iran).  
En Ester is de hoofdpersoon. Ze heeft geen ouders meer, ze is een wees. Ze 
woont bij haar oom, bij Mordechai. Ester is een Joods meisje, er wonen vele 

Joden in alle provincies van het Perzische rijk. Het Perzische rijk wordt geregeerd 
door koning Ahasveros. En koning Ahasveros stuurt op een gegeven moment zijn 

vrouw, koningin Wasti weg. Ze moet zelfs sterven. Er moet een nieuwe koningin 
komen. Er volgt een soort misverkiezing, de mooiste meisjes uit het land mogen 
zich aanmelden. En ook Ester meld zich aan. Haar oom Mordechai is een 

voornaam man en dringt hierop aan. 
 

Ester 2 
17En de koning voelde voor Ester meer liefde dan voor alle andere vrouwen, 
meer dan alle andere meisjes verwierf zij zijn bewondering en genegenheid. 

Daarom deed hij haar de koninklijke hoofdband om en maakte haar koningin in 
de plaats van Wasti. 

 

Een weeskind is koningin geworden. 

 

De hoogste positie aan het hof van de koning wordt ingevuld door een zekere 
Haman.  
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Ester 3 

2Alle hoge functionarissen van de koning die in de Koningspoort waren, vielen 
telkens voor Haman op de knieën en bogen zich voor hem neer, want zo had de 

koning het geboden. Alleen Mordechai knielde of boog nooit voor hem. 
 
Ester 3 

5Toen Haman te weten kwam dat Mordechai niet voor hem knielde of boog, werd 
hij woedend, 6en hij besloot Mordechai uit de weg te ruimen. Maar nadat men 

hem had verteld uit welk volk Mordechai stamde, was de dood van Mordechai 
alleen hem niet genoeg: vanaf dat moment zon Haman op middelen om alle 
Joden in Ahasveros’ rijk om te brengen, heel Mordechais volk. 

 
Ester 3 

8Daarna zei Haman tegen koning Ahasveros: ‘Er is een bepaald volk dat over alle 
provincies van uw rijk verspreid leeft en te midden van de andere volken zijn 
eigen leven leidt. Hun wetten verschillen van die van alle andere volken en aan 

de wetten van de koning houden ze zich niet. De koning is er niet bij gebaat hen 
maar rustig hun gang te laten gaan. 9Als het de koning goeddunkt, laat er dan 

een bevel op schrift worden gesteld dat ze moeten worden uitgeroeid. 
 

Ester 3 
13En er werden door boden in alle provincies van het koninkrijk brieven 
verspreid waarin stond dat op één bepaalde dag, en wel op de dertiende dag van 

de twaalfde maand, de maand adar, alle Joden moesten worden gedood en 
volledig uitgeroeid, jong en oud, vrouwen en kinderen inbegrepen, en dat hun 

bezittingen mochten worden buitgemaakt. 
 
We hebben hier te maken met ongekende wreedheid. De koning vaardigt een 

bevel uit om op een bepaalde dag alle Joden in zijn rijk te vermoorden. Koning 
Ahasveros is erin geluisd door Haman. De koning weet niet dat zijn eigen vrouw 

een Joodse is. 
 
Ester 4  

1Toen Mordechai vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren, hulde 
zich in een rouwkleed en wierp stof over zijn hoofd. Zo ging hij de stad door, 

terwijl hij luid en bitter klaagde. 2Voor de Koningspoort bleef hij staan, want het 
was niet toegestaan deze in rouwkleding binnen te gaan. 3In alle provincies 
heerste onder de Joden diepe rouw zodra het bevel en de wet van de koning er 

bekend werden: ze vastten, huilden en weeklaagden, en velen hulden zich in een 
rouwkleed en legden zich neer in het stof. 

 
Dit is weer een van die uitzichtloze situaties. Er dreigt een verschrikkelijke 
genocide. Maar God vergeet zijn volk nooit. Hij kent zijn eigen plan. Hij weet dat 

Hij door dit volk, de wereld wil redden. Hij weet dat het volk zwanger is van de 
Messias. God is trouw aan Israël, God is trouw aan de mensheid. 

 
Misschien ontbreekt het jou vandaag aan hoop. Misschien word je overweldigd 
door moeilijke omstandigheden. God vergeet je nooit!  

Ik zou graag naar een liedje luisteren. De tekst wordt geprojecteerd.  
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Lauren Daigle - Rescue 

You are not hidden 
There's never been a moment 

You were forgotten 
You are not hopeless 
Though you have been broken 

Your innocence stolen 
 

I hear you whisper underneath your breath 
I hear your SOS, your SOS 
 

I will send out an army to find you 
In the middle of the darkest night 

It's true, I will rescue you 
 
 

There is no distance 
That cannot be covered 

Over and over 
You're not defenseless 

I'll be your shelter 
I'll be your armor 
 

I hear you whisper underneath your breath 
I hear your SOS, your SOS 

 
I will send out an army to find you 
In the middle of the darkest night 

It's true, I will rescue you 
 

I will never stop marching to reach you 
In the middle of the hardest fight 
It's true, I will rescue you 

 
I hear the whisper underneath your breath 

I hear you whisper, you have nothing left 
 
I will send out an army to find you 

In the middle of the darkest night 
It's true, I will rescue you 

I will never stop marching to reach you 
In the middle of the hardest fight 
It's true, I will rescue you 

Oh, I will rescue you 
 

Een prachtig lied. God is toegewijd aan jou en mij. Dat bewijzen die prachtige 
verhalen die we bestuderen.  
 

Terug naar Ester. 
Alle Joden in Perzië dreigen uitgeroeid te worden. 

Haar pleegvader Mordechai doe een beroep op haar. 
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Ester 4 

13Toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Ester geven: ‘Beeld je maar 
niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden 

zult ontkomen.  
14Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een 
andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie 

komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd 
als deze.’ 

Dit zijn misschien wel de beroemdste woorden uit dit boek: 

‘Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.’ 

 

Ester beseft dat ‘niets doen’ geen optie is. De waarheid is dat ze wel haar leven 
zal moeten wagen. Het is haar namelijk niet toegestaan op eigen initiatief naar 

de koning te gaan. Er was een wet die bepaalde dat iedereen die niet ontboden 
was door de koning, gedood zou worden. Alleen als de koning je zijn gouden 
scepter toesteekt, breng je het er levend af. 

Ze spreekt dan de beroemde woorden: 

18…..‘Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen.’ 

Ze gaat naar de koning. Hij steekt haar zijn gouden scepter toe. Ze mag bij hem 
komen. Ze nodigt hem samen met Haman, de bedenker van de voorgenomen 

genocide,  uit voor een maaltijd. Het wordt een gezellige avond.  
Ester 5 
6Toen de wijn geschonken werd, zei de koning tegen Ester: ‘Wat wilt u vragen? 

Het zal u gegeven worden. Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, uw 
wens zal vervuld worden.’ 7‘Wat ik wil vragen, wat ik wens ...’ antwoordde Ester, 

8‘als de koning mij goedgezind is en als de koning genegen is mij te geven wat ik 
wil vragen en mijn wens te vervullen, laat de koning dan nogmaals met Haman 
bij mij komen en deelnemen aan een feestmaal dat ik voor hen zal bereiden. 

Morgen zal ik op de vraag van de koning antwoord geven.’ 
Ze houdt de spanning er nog even in. De volgende dag is de koning weer, samen 

met Haman, bij koningin Ester voor de maaltijd. 
 
Ester 7 

2Ook op deze tweede dag zei de koning, terwijl de wijn geschonken werd, tegen 
Ester: ‘Wat wilt u vragen, koningin Ester? Het zal u gegeven worden. Wat is uw 

wens? Al was het de helft van mijn rijk, uw wens zal vervuld worden.’ 3Koningin 
Ester antwoordde: ‘Majesteit, als u mij goedgezind bent en als het de koning 
goeddunkt, schenk mij en ook mijn volk dan het leven; dat is wat ik wil vragen, 

dat is mijn wens. 4Want we zijn verkocht, mijn volk en ik, om gedood te worden 
en volledig te worden uitgeroeid. Als we waren verkocht als slaven en slavinnen, 

dan zou ik hebben gezwegen, want zo’n ramp zou de belangen van de koning 
niet schaden.’ 5‘Wie is die man, waar is die man die zijn zinnen erop heeft gezet 
om zoiets te doen?’ vroeg koning Ahasveros aan koningin Ester. 6En Ester 

antwoordde: ‘Die meedogenloze vijand, dat is die ellendeling daar, Haman!’ 
 

De koning laat er gras over groeien. Hij besluit Haman te doden. 
 
Ester 7 

10Zo werd Haman aan de paal gehangen die hij had laten klaarzetten voor 
Mordechai. Toen bedaarde de woede van de koning. 
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En vervolgens verandert alles: 

Ester 8 
1Diezelfde dag nog schonk koning Ahasveros de bezittingen van Haman, de 

vijand van de Joden, aan koningin Ester. En Mordechai kreeg vrij toegang tot de 
koning, want Ester had verteld in welke relatie hij tot haar stond. 2De koning 
deed de zegelring af die hij Haman had afgenomen en gaf die aan Mordechai. En 

Ester gaf Mordechai het beheer over Hamans bezittingen. 
 

Maar er was nog één probleem. Er was nog die wet die regelde dat Joden 
uitgeroeid moesten worden op de dertiende dag van de twaalfde maand. 
De koning kon deze wet niet ongedaan maken. Het was een zogenaamde wet 

van ‘Meden en Perzen’. Wel kon hij de Joden, middels een nieuwe wet, het recht 
geven zich te verzetten. 

Ester 8 
16Voor de Joden brak er een tijd aan van licht en vreugde, blijdschap en eer. 
17In alle provincies en in alle steden heerste onder de Joden vreugde en 

blijdschap zodra het bevel en de wet van de koning er bekend werden; er 
werden maaltijden aangericht en er werd feest gevierd. En uit alle volken van het 

land sloten zich velen bij de Joden aan, want angst voor de Joden had zich van 
hen meester gemaakt. 

Op de bewuste dag, de dertiende dag van de twaalfde maand verdedigden de 
Joden zich met groot succes. Het werd een dag van overwinning, een feestdag. 
Tot op de dag van vandaag wordt door Joden het Poerimfeest gevierd, een feest 

dat de geschiedenis die we vandaag gelezen hebben, herdenkt.  
Het is een blij feest, met lekkere koek, een feest van hoop en moed. 

 
Ter afsluiting een paar gedachten naar aanleiding van dit verhaal: 

1) Ester: een weeskind wordt koningin 

Wij waren ook weeskinderen, wisten niet dat we een Hemelse vader hadden. 
Als kinderen van God, zijn we kinderen van de koning. Dankzij Jezus, maken 

we deel uit van Gods Koninkrijk, mogen we leven samen met Vader, Zoon en 
Geest. 
 

2) ‘Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als 

deze.’ 

En als kinderen van God, als kinderen van de koning, kunnen er 
momenten zijn dat ook wij beseffen dat ‘niets doen’ geen optie is. Wij 
komen op plaatsen waar we hoop kunnen brengen. Hoop omdat God een 

levende God is, die belooft dat Hij ons ziet: 
Vaak is het door een ander mens dat God zijn helpende hand laat zien. 

Misschien wil God wel door jou heen, de ander laten zien wie Hij is? 
 

3) ‘Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen.’ 

 
Het vraagt moed om op te staan. Het vraagt moed om uit te reiken naar 

iemand in nood. Er zijn altijd ongemakkelijke barrières. Het goede nieuws 
is dat God bij ons is, altijd. 

 

AMEN 


