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Beste luisteraars, jong en oud, fijn om jullie weer te ontmoeten rondom het Woord van God. 
Vandaag staan we stil bij Esther 2:21 – 4:17. We hebben gelezen Mordechai een 
samenzwering tegen koning Ahasveros ontdekte, dat Haman een hoge positie kreeg in het 
koninkrijk, dat Mordechai niet wilde buigen voor Haman, dat dit Haman erg diep geraakt 
heeft en uit wraak daarvoor wil hij Mordechai en al de Joden doden. Hij krijgt hier 
toestemming voor van de koning, de Joden zijn in zak en as om dit besluit, Mordechai 
probeert koningin Esther te overtuigen om naar de koning te gaan en te pleiten voor haar 
volk. Iets dat de koningin wil doen, nadat de Joden te Susan drie dagen hebben gevast.   
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
In het boek Esther spreekt geen profeet namens God, de profeten mond zwijgt in deze tijd, 
vanwege het oordeel waaronder het volk verkeert. Toch spreekt God door Zijn 
voorzienigheid. Zo leert Hij ondanks de zwijgende profetenmond Zijn volk toch op Hem 
vertrouwen. Want in het boek Esther wordt het heel duidelijk dat God Zijn volk door alles 
heen bewaart! God is altijd bij Zijn volk, al wordt Zijn aanwezigheid door hen niet direct 
erkent. Al wil Haman het volk doden, al wil de wereld het volk van God doden, hun het leven 
onmogelijk maken. Hij bewaart, Hij is bij Zijn volk. Wat betekent de allerhoogste Naam van 
God ook alweer? HEERE? IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL, IK BEN DIE IK BEN, IK BEN ERBIJ. Wat 
beloofde de Verbondsgod aan het volk Israël? ‘Ik…zal u tot een God zijn, en gij zult Mij tot 
een volk zijn.’ (o.a. Leviticus 26:12) Als we Esther 4:14 lezen, dan zien we dat Mordechai hier 
ook van doordrongen is. God zal Zijn volk niet vergeten of verlaten. Dat zal blijken in het 
verdere van dit Bijbelboek. 
 
Verder kan je je afvragen waarom Mordechai niet wilde buigen voor Haman. Die vraag 
hopen we straks te behandelen. Maar het feit dat Mordechai het niet deed ondanks het 
bevel van de koning (3:2), is vanwege de kracht die de Heere aan Mordechai gaf. Hij moest 
standvastig en vasthoudend zijn. Want die houding zou Haman uiteindelijk ten val brengen. 
De Heere weet precies wat nodig is om de juiste middelen te gebruiken voor het doel dat Hij 
voor ogen heeft.  
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
Bij deze vraag kunnen we niet om de ongebreidelde hoogmoed van Haman heen. Zijn trots 
en hoogmoed worden zodanig gekrenkt door het niet buigen van Mordechai, dat het voor 
hem niet genoeg is om alleen Mordechai uit de weg te ruimen. Nee, het hele Joodse volk 
moet uitgeroeid worden. Waarom dat is hoor je zo. Wat maakt hoogmoed een mens blind 
voor de realiteit. De hoogmoed leeft in ons aller hart. Het was hoogmoed dat we God van de 
troon gestoten hebben, moedwillige hoogmoed. Het is hoogmoed dat we ons op Gods bevel 
niet bekeren, want daarmee zeggen we dat we zelf beter weten wat goed voor ons is. 
Hoogmoed is zonde, denk er eens over na hoe deze zonde in jouw leven zichtbaar wordt. 
Belijdt deze zonde in het bijzonder, vandaag, voor de Heere. Want ‘indien wij onze zonden 
belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van 
alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot 
een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons.’ 1 Johannes 1:9 en 10. 
 



Het geloof in Gods voorzienigheid (4:14) maakte Mordechai niet afwachtend, maar hij 
maakte gebruik van de mogelijkheden om de nood van de Joden voor de aandacht van 
Esther te brengen. Hierin laat hij zien wat in het christendom ‘ora et labora’ ofwel ‘bid en 
werk’ wordt genoemd. Let op de volgorde! Het bidden is de belijdenis van afhankelijkheid 
van Gods voorzienigheid, het werk is datgene waartoe hij koningin Esther oproept. 
 
Opvallend is ook de onverschilligheid en het gemak waarmee koning Ahasveros toestemt in 
het wrede plan van Haman. Hij laat zich schijnbaar door 2 dingen leiden. Ten eerste: het 
interesseerde hem nauwelijks wat er gaande was, hij informeert er zelfs niet eens naar. Ten 
tweede, het levert de koning een enorme som geld op. Meer dan de helft van de jaarlijkse 
belastingen vanuit zijn hele koninkrijk. Dus, dat is winst voor hem. Zien we dezelfde 
onverschilligheid ten aanzien van het leven ook niet in onze tijd? Denk aan abortus en 
euthanasie. De regel lijkt te zijn: 1. stel vooral niet te veel vragen en 2. het levert geld op. 
Want elke geaborteerde baby hoeft niet gevoed e.d. te worden en elke geëuthanaseerde 
oudere kost de samenleving geen geld, dus houden we meer over.   
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 
Opvallend is dat Esther haar Joodse identiteit moet verbergen van Mordechai. Maar dat 
door het plan van Haman zij nu gedwongen wordt haar afkomst bekend te maken. Zie eens 
hoe verschillend dit is met Daniël, hij en zijn vrienden Hananja, Misaël en Azarja maakten 
direct hun geloof en hun afkomst bekend. Waarom deed Mordechai dat? Was het niet 
makkelijker geweest direct eerlijk te zijn? Dan had het allemaal misschien wel anders 
gelopen… Waarom Mordechai dit deed weten we niet, daar zwijgt de Bijbel over. Esther 
gedraagt zich als een kameleon aan het koninklijke hof. Ze voegt zich naar datgene haar 
overkomt. Zie je het verschil? Denk er eens over na wat beter zou zijn, direct duidelijk zijn of 
afwachten en niemand laten merken dat je christen bent. Je vindt het antwoord in 1 Petrus 
3:15 en Mattheus 10:32. 
 
Het buigen van Mordechai wordt vaak in verband gebracht met zijn geloof in God. Namelijk 
dat hij alleen voor Hem wilde buigen. Toch is het de vraag of het daar om gaat in deze 
geschiedenis. Er wordt namelijk iets heel nadrukkelijk gesteld aan het begin van hoofdstuk 3. 
We lezen daar dat Haman een Agagiet was. Dat staat er niet voor niets met zoveel nadruk. 
Wat is een Agagiet? Dat is een nakomeling van Agag, de koning van de Amalekieten. Toen 
Israël uit Egypte kwam, viel Amalek Israël aan toen ze onderweg waren naar de berg Horeb. 
Israël won deze strijd met Gods hulp. Daarna gebeurt er iets bijzonders, luister maar eens 
mee met wat er staat in Exodus 17:14-16 ‘Toen zeide de HEERE tot Mozes: Schrijf dit ter 
gedachtenis in een boek, en leg het in de oren van Jozua, dat Ik de gedachtenis van Amalek 
geheel uitdelgen zal van onder den hemel. En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde 
deszelfs naam: De HEERE is mijn Banier! En hij zeide: Dewijl de hand op den troon des 
HEEREN is, zo zal de oorlog des HEEREN tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht!’ Op 
grond van deze woorden is het meer aannemelijk om te stellen dat het buigen voor een 
vijand van God en Zijn volk voor Mordechai onmogelijk was. Dit wordt onderstreept door 
het feit dat in Esther 3:3 en 4 (en verder) het Joods-zijn van Mordechai een belangrijke rol 
speelt. In het gedrag van Haman zien we dat hij de vloek die God uitgesproken heeft over 
zijn volk, eigenhandig ongedaan wil maken. Maar hij rekent buiten de Almachtige God, want 
Die gaat nu vervullen wat Hij aan Mozes en het volk al beloofde en wat koning Saul had 
nagelaten! Lees hier 1 Samuel 15 nog maar eens op na. 



 
Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 
We komen in de Bijbel vaker momenten tegen wanneer het volk van God in de 
onmogelijkheid zit, met de dood bedreigd wordt. Denk aan de hongersnood ten tijde van 
vader Jakob waardoor hij naar Egypte moest, eenmaal in Egypte werd het volk bedreigd 
door uitputting, doden van jongetjes zodat er geen nageslacht verwekt kon worden, denk 
aan het volk voor de Rode Zee, na de uittocht. Zie hoe vaak het volk onderdrukt is geworden 
in de richtertijd. Zo zouden we nog wel even door kunnen gaan. ‘maar uit die alle redt hem 
God.’ Psalm 34:9 (ber.) Lees ook eens Psalm 107, God bewaard Zijn volk. Ook in de 
Heidelbergse Catechismus komen we dit tegen in zondag 10. Zeg eens, op welke wijze 
verwacht jij bescherming en redding van God?  
 
Verder zien we hier de strijd van Genesis 3:15 letterlijk voltrekken, de vijandschap tussen de 
twee zaden. Het Zaad met een hoofdletter en het zaad met een kleine letter. God maakt zijn 
belofte waar. Het Zaad zal overwinnen. Al gaat het door een weg, die onmogelijk schijnt te 
zijn. Waarvan de uitkomst aan een zijden draadje hangt. Al roept koningin Esther ‘Wanneer 
ik dan omkom, zo kom ik om.’ (4:16). Dat roept een psalmregel in gedachten: ‘Op uw 
noodgeschrei, deed Ik grote wond’ren.’ Psalm 81:7 (ber.) 
 
Hoogmoed van Haman lijkt wel op de hoogmoed van Nebukadnezar voor zijn bekering. 
Geldt hier niet het bekende spreekwoord, hoogmoed komt voor de val? Geldt dit zelfs niet 
voor hetgeen in het paradijs bij de zondeval gebeurde?  
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? 
De geschiedenissen uit het boek Esther zijn voor ons overbekend. Toch zitten er rijke lessen 
in voor ons hart en leven. Ik noem er nog een, want onderweg naar deze vraag zijn er al een 
aantal toepassingen voor hart en leven gemaakt.  
 
De onmogelijkheid om ooit tot God te komen lijkt soms zo groot, God zo heilig, jij zo 
onheilig. Je hebt Gods toorn verdient vanwege de zonde. Toch leert ook het boek Esther ons 
dat er dan geen punt staat. Koningin Esther doet een oproep om te vasten. We mogen ervan 
uit gaan dat dit ook zeker bidden omvat. Een tijd van matiging in eten en drinken, om meer 
met de dingen van God bezig te zijn. En in die weg, al lijkt het je dood te worden, toch tot de 
Heere te gaan. Zoals de koningin het zei: ‘Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om.’ (4:16) 
Liever dan aan Gods voeten doodgeslagen te worden dan in de zonde te blijven liggen.  
Koningin Esther is hier een bemiddelaar tussen koning Ahasveros en het Joodse volk. Ze is 
hierin een zwakke afschaduwing van de Heere Jezus. Hij was ook een Middelaar, maar dan 
tussen de God de Vader en de uitverkoren zondaren. Daar voor koningin Esther er een kans 
was om gedood te worden als ze wilde bemiddelen bij de koning, was er voor Jezus een 
zekerheid dat Hij gedood zou worden aan het vloekhout van Golgotha, aan het kruis. Om zo 
Middellaar tussen God en mensen te kunnen zijn. Daarin overtreft Jezus koningin Esther ver 
en volmaakt. Beider bemiddeling redde een volk. De prijs echter die Jezus betaalde was een 
prijs betaald met bloed. Daarom, ja daarom is er een weg terug naar God voor jou en mij. 
God is in Christus verzoend, tevreden, de hemelhoge zondeschuld is betaald. Daarom is 
Christus de weg terug naar Huis. Hij zegt daarom tegen jou en mij: ‘Ik ben de Weg, de 
Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ Dit is het antwoord voor 



jou, als je moet zeggen: ik ben van de weg, ik ben leugen en bedrog, ja ik ben geestelijk 
dood, ik mis dat nieuwe leven door het geloof in Hem. 
 
We hopen tot de volgende keer, zo de Heere wil en wij leven zullen.  
 


