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Beste luisteraar, van harte welkom! 

Afgelopen week hebben we de laatste verzen uit het Bijbelboek Daniël gelezen waarin het gaat 

over het levenseinde van Gods kinderen. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt Daniël bemoedigd 

dat hij binnenkort gaat sterven en dat hij op de jongste dag zal opstaan in het eeuwige leven. 

 

Daarna hebben we in het Bijbelboek Esther gelezen over de rijkdom van het rijk van koning 

Ahasveros. Honderdtachtig dagen lang laat de koning aan de vorsten zijn grote rijk zien en ter 

afsluiting wordt er een maaltijd gehouden. Zeven dagen lang wordt er gegeten en gedronken. 

Koning Ahasveros staat in het middelpunt en alles is op zijn eer gericht. Aan het einde van het 

feest wil de koning nog meer van zijn heerlijkheid laten zien en wil dat zijn vrouw Vasthi zal 

komen, maar zij weigert. Het feest is voor koning Ahasveros meteen bedorven en hij vraagt raad 

bij degenen die hem adviseren. Koningin Vasthi wordt weggestuurd en in hoofdstuk 2 wordt 

Esther de nieuwe koningin. Dit is wonderlijk bestuurd. Esther moet het Joodse volk redden.  

 

Wat leert dit gedeelte uit Esther mij over God?   

In het Bijbelboek Esther komt de Naam van de HEERE niet voor, maar wel Zijn daden. Dit blijkt 

uit deze geschiedenis. Koningin Vasthi moet weg; de HEERE heeft een plan met het Joodse volk. 

We leren uit dit gedeelte dat niet Ahasveros, maar de HEERE regeert. Het ligt vast in Zijn wijs 

besluit dat Esther koningin moet worden. Zie je Gods vinger in deze geschiedenis?  

 

Wat leert het laatste gedeelte uit Daniël mij over de mens?  In Daniël 12:13 lezen we: Maar gij, ga 
heen tot het einde, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen. Dit is 

een persoonlijk woord aan Daniël, maar leert de mens ook dat er een opstanding is op de 

jongste dag. Daniël wordt erop voorbereid dat hij spoedig zal sterven en op de jongste dag zal 

opstaan in het eeuwige leven. In Mattheus 24:15 noemt de Heere Jezus  Daniël een profeet en 

een profeet is iemand die namens zijn HEERE én zijn Koning tot mensen spreekt. In onze tijd 

kennen we geen profeten, maar ambtsdragers. De taken van ambtsdragers zijn verschillend, 

maar een dominee, ouderling en diaken spreken net als Daniël, ook namens hun HEERE én hun 

Koning. Net als bij Daniël komt daar eenmaal een einde aan. Voor de ‘mannen Gods’ en al Gods 

kinderen zijn deze woorden ook nu actueel: want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot, in het 
einde der dagen. De kanttekening zegt bij; in uw lot: Dat is, in uw deel, te weten in het deel van 
uw hemels erfgoed, hetwelk u bereid en verordend is, met alle uitverkoren kinderen Gods. De 

woorden uit Daniël 12:13 zie je weleens samengevat op grafstenen geschreven:  ‘Hier rust in de 

hope des eeuwigen levens…’ of ‘In Christus ontslapen…’ Daniël wordt op zijn sterven voorbereid. 

Hij kan sterven. Daniël is een kind van de HEERE. Jij en ik worden ook telkens opnieuw erop 

gewezen dat we moeten sterven. Mogen we weten, dat we met Daniël, zullen opstaan in het 

eeuwige leven?  
 

Wat leert dit gedeelte uit Esther mij over de mens? In Esther 1:4 lezen we: Als hij vertoonde den 
rijkdom der heerlijkheid zijn rijks en de kostelijkheid des sieraads zijner grootheid, vele dagen 
lang, honderd en tachtig dagen. We kunnen hieruit leren wie de mens is. De koning 

laat graag zijn rijkdom en grootheid zien. Is rijkdom dan verkeerd? Nee, elke euro heb jij en ik 

van de HEERE gekregen, maar de HEERE wil dat wij Hem erkennen als de Gever. In Haggai 2:9 

lezen we dat de HEERE zegt: Mijne is het zilver en Mijne is het goud. Dit leert jou en mij, dat al 

onze bezittingen van de HEERE zijn.  

Mag jij of ik mijn nieuwe fiets of nieuwe laptop dan niet laten zien? Jazeker, maar met welk doel 

doen we dit? Om zelf de eer te ontvangen, of om de HEERE te erkennen als de Gever? In dit 

gedeelte uit Esther laat de koning trots zijn bezittingen en rijkdom zien, en erkent de HEERE niet 

als de Gever. Een diepe belediging voor de HEERE. Hij is het zo waard om erkend te worden als 



de Eigenaar en de Gever. Een rijke les voor ons allemaal. We hebben nog geen kruimeltje brood 

verdiend, en toch ontvangen we elke dag nog meer dan we nodig hebben om te kunnen leven.  

 

Wat leert dit gedeelte  mij nog meer over de mens? We lezen dat er een wet gemaakt wordt 

waarin staat dat de man heer en meester is over zijn vrouw. We zien hierin hoever de mens kan 

afdwalen. Is hier nog sprake van wederzijdse liefde? Het aardse huwelijk is een afspiegeling van 

het hemelse Huwelijk en moet daarom, ook in onze tijd, getoetst worden aan het hemelse 

Huwelijk. Gods kinderen zijn door het zaligmakend geloof als bruid verbonden met dé 

Bruidegom. Dit hemelse Huwelijk kent geen dwang, nee: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons 
eerst heeft liefgehad. (1 Johannes 4:19).  De Heere Jezus heeft Zijn bruid hartelijk lief en de bruid 

heeft de Heere Jezus hartelijk lief. 

In het gelezen gedeelte hebben we ook gezien dat de koning zijn vrouw Vasthi heeft 

weggestuurd. De Heere Jezus zal Zijn bruid nooit wegsturen en nooit inwisselen voor een ander. 

Het hemelse Huwelijk laat zien hoe het aardse huwelijk behoort te zijn. Hij beschermt Zijn bruid 

en zorgt voor Zijn bruid. Hij is getrouw! 

 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer je iets over een Bijbels thema?  

We lezen dat veel draait om macht, eer en uiterlijke rijkdom en uiterlijke schoonheid. Je mist de 

‘droefheid naar God’. De droefheid naar God is een hartelijk berouw omdat de mens tegen een 

goeddoend God gezondigd heeft. Deze droefheid naar God werkt de bekering tot zaligheid.  

 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte uit het Bijbelboek Daniël? 

Daniel vraagt wat zal het einde zijn van deze dingen? Met andere woorden: Wanneer komt de 

verlossing. En Hij zeide: Ga heen, Daniel, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot 
den tijd van het einde. We lezen dat deze dingen verborgen zijn. In Handelingen 1:7 lezen we: 

Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten? En Hij zeide tot hen: Het 
komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld 
heeft. In beide Bijbelgedeelten wordt een vraag gesteld over de toekomst, maar er wordt geen 

antwoord gegeven. 

 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte uit het Bijbelboek Esther? 

Er loopt een rode draad door het Oude Testament. Deze rode draad was er al in de eeuwigheid 

vóór Genesis 1. In Psalm 40 lezen we: Toen zeide Ik, (dat is Christus): Zie, Ik kom. De rode draad 

zien we terug bij Genesis 3:15: En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en 
tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het de 
verzenen vermorzelen. Dit vers is een heenwijzing naar de geboorte van de Heere Jezus. 

Telkens lees je in het Oude Testament een heenwijzing naar de geboorte van de Heere Jezus, en 

dat zien we ook in het Bijbelboek Esther. Koningin Vasthi moet ‘nee’ zeggen want Esther moet 

koningin worden. Waarom moet Esther koningin worden? Haman komt met een plan om het hele 

Joodse volk uit te roeien. Daarom moet Esther het Joodse volk redden, want de Heere Jezus 

moet geboren worden! 
 

De rode draad zien we ook bij het Bijbelboek Ruth. Ruth was getrouwd met Machlon, maar 

Machlon moet sterven, want Ruth moet naar Boaz. De rode lijn loopt door van Boaz, Obed, Isai, 

David. 

 

Of denk aan de geschiedenis waarin Abraham Izak moet offeren. In gehoorzaamheid aan de 
HEERE staat Abraham op het punt om Izak te offeren, maar dan lezen we: Strek uw hand niet uit 
aan den jongen. Ook door deze geschiedenis loopt de rode draad. Strek uw hand niet uit aan den 
jongen, want de  Heere Jezus moet geboren worden. De rode lijn moet doorlopen van Izak, 
Jakob, Juda.  



 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  Op de laatste dag van het feest is de 

koning vrolijk van de wijn en moet koningin Vasthi komen. We lezen: Dat zij Vasthi de koningin, 
zouden brengen voor het aangezicht des konings, met de koninklijke kroon, om den volken en 
den vorsten haar schoonheid te tonen, want zij was schoon van aangezicht. We lezen, dat 

koningin Vasthi moet komen; met de koninklijke kroon. Met de kroon kan de koning zijn rijkdom 

laten zien en met zijn vrouw om haar schoonheid te laten zien. Het draait om uiterlijke rijkdom 

en schoonheid. Nee, geld en bezittingen maakt niet gelukkig. Dominee Ledeboer kwam uit een 

rijk geslacht en er was een stuk grond gekocht en hij zou met een ouderling gaan kijken, maar 

zei opeens: Ik ben mis, mijn land is boven. Voor één kus van Jezus mond, geef ik al die zwarte 
grond. Dit is de ware rijkdom! Mag jij door genade weten: Weg wereld, weg schatten, gij kunt 
niet bevatten, hoe rijk of ik ben. 'k Heb alles verloren, maar Jezus verkoren, Wiens eigen ik ben. 
Dan ben je rijk én gelukkig! 

 

Wat kunnen we nog meer leren voor hart en leven? Koningin Vasthi weigert bij de koning te 

komen. Weiger jij, weiger ik weleens? Weigeren wij voor een feest of bijeenkomst waarmee we 

de HEERE verdriet doen door de muziekkeus of het overmatig alcohol? Weigeren wij radicaal 

alle TikTok filmpjes waarin film en popmuziek samengaat? (Hoeveel filmpjes blijven er bij de app 

TikTok nog over wanneer je ‘nee’ zegt tegen popmuziek?) Weigeren kan grote gevolgen hebben, 

zodat je er niet meer bij hoort. Je wordt als een Vasthi weggestuurd. Je wordt ‘uit de groep 

verwijderd’. Heb jij hier pijnlijke ervaringen mee? Van harte hoop ik dat Psalm 118:3 op zulke 

momenten waarheid mag zijn in het hart: De HEER’ is bij mij, ‘k zal niet vrezen; de HEER’ zal mij 
getrouw behoen; daar God mijn schild en hulp wil wezen, wat zal een nietig mens mij doen?  In 

deze psalm is Gods kind aan het woord. Gods kind staat nooit alleen, maar is altijd in de 

meerderheid, want hij of zij mag zingen: ‘De HEERE is bij mij’. 

 

Wat leren we nog meer voor hart en leven? In hoofdstuk 2:2 lezen we: Men zoeke voor den 
koning jongedochters, maagden, schoon van aangezicht. Het gaat hier opnieuw om de 

schoonheid van de buitenkant. Dit blijkt ook uit Esther 2:12 waar we lezen dat de vrouwen een 

jaar de tijd krijgen om het uiterlijk te verzorgen: zes maanden met mirreolie en zes maanden 
met specerijen en met andere versierselen der vrouwen. In Spreuken 31:30 lezen we over een 

andere schoonheid: De bevalligheid is bedrog, en de schoonheid ijdelheid, maar een vrouw die 
den HEERE vreest, die zal geprezen worden. Ga jij alleen door het leven en zoek je een 

wederhelft? Welke schoonheid zoek jij? Iemand met de ware schoonheid? Dan zoek je iemand 

die de HEERE mag kennen en vrezen want de ‘vreze des HEEREN’ is in de ogen van de HEERE 

de ware schoonheid.  

 

Nee, niet de middelen van Esther 2:12 zullen déze schoonheid kunnen geven. 

De ware reiniging én schoonheid staat in het antw. van vr. 69 van de Catechismus beschreven! 

Indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de volgende keer! 

 

 

 


