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Beste luisteraar, van harte welkom. Fijn dat je voor het eerst of opnieuw meeluistert! 
 

We hebben in Esther 5 gelezen dat koningin Esther niet is weggestuurd en gedood, maar 

vriendelijk door koning Ahasveros is ontvangen. Koningin Esther nodigt de koning en 

Haman uit voor een eerste en een tweede maaltijd. Na de tweede maaltijd gaat Haman naar 

huis en ergert zich aan Mordechai omdat hij niet voor hem wil buigen. Op advies van o.a. zijn 

vrouw wordt er een galg voor Mordechai gemaakt. In hoofdstuk 6 lezen we dat koning 

Ahasveros hoort dat Mordechai in het verleden zijn leven heeft gered en de koning wil 

Mordechai daar alsnog voor belonen. Op hetzelfde moment komt Haman bij de koning 

omdat hij Mordechai aan de galg wil hangen. Vervolgens lezen we dat Haman de opdracht 

krijgt Mordechai te begeleiden tijdens een zegetocht. In hoofdstuk 7 lezen we dat koningin 

Esther aan de koning bescherming vraagt van haar leven en het leven van het Joodse volk. 

Koningin Esther wijst Haman aan als de man die achter dit plan zit en Haman wordt aan de 

galg gehangen die voor Mordechai is bedoeld. In hoofdstuk 8 staat geschreven dat, hoewel 

Haman er niet meer is, het bevel om het Joodse volk te doden nog steeds van kracht is. 

Koningin Esther gaat naar de koning om te vragen of er een brief kan worden verstuurd 

waarin deze wet herroepen kan worden. Dit kan niet, maar wel krijgen Mordechai en Esther 

de mogelijkheid om door middel van een brief de Joden te redden. Het voorstel van Esther 

en Mordechai zal door het zegel van de koning worden bevestigd, zodat het werkelijk zal 

gebeuren!  

 

Wat leert dit gedeelte mij over God?   

In Esther 6:1-3 lezen we dat koning Ahasveros hoort dat Mordechai het leven van de koning 

in het verleden heeft gered. De koning vraagt in Esther 6:3: Wat eer en verhoging is 
Mordechai hierover gedaan? En de jongelingen des konings, zijn dienaars, zeiden: Aan hem 
is niets gedaan. Toen zeide de koning: Wie is in het voorhof? (Esther 6:4). Hierin zien we Wie 

de HEERE is en dat alle dingen door Hem worden bestuurd. Of geloven we in toeval? 

Toevallig… kan Ahasveros niet slapen. Toevallig… hoort Ahasveros voorlezen dat Mordechai 

zijn leven heeft gered. Toevallig… is Haman net aanwezig om Mordechai aan de galg te laten 

hangen en toevallig… dat dit moment net samenvalt met het moment dat de koning 

Mordechai juist wil belonen. Toevallig...? Nee, ook deze geschiedenis wordt door de HEERE 

bestuurd. Ook in dit gedeelte schittert de komst van Christus. Alle dingen moeten 

meewerken zodat de Heere Jezus geboren zal worden! Ook dit Bijbelboek ‘ademt’ de komst 

van de Heere Jezus. Dáárom verloopt deze geschiedenis zoals het is beschreven! De 

geschiedenis van Esther ligt tussen Genesis 3:15 waar de Heere Jezus beloofd wordt, en 

tussen Lukas 2:11 waar we lezen: dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus 
de Heere, in de stad Davids. De tijd hiertussen zien we de strijd tussen het slangenzaad en 

het vrouwenzaad. De strijd tussen de duivel en de Heere Jezus. De HEERE is in dit gedeelte 

onzichtbaar en zichtbaar tegelijk.  

 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? We lezen in Esther 5:14: Toen zeide zijn huisvrouw 
Zeres tot hem, mitsgaders al zijn vrienden: Men make een galg, vijftig ellen hoog, en zeg 
morgen den koning, dat men Mordechai daaraan hange; ga dan vrolijk met den koning tot 
dien maaltijd. Deze raad nu dacht Haman goed en hij deed de galg maken. Haman ergert 

zich aan Mordechai want hij wil niet voor hem buigen. Wat leert dit gedeelte mij over de 

mens? ‘De mens wikt, maar God beschikt’. Dat is, de wil en wens van de mens komt niet 



altijd overeen met de wil van de HEERE. Haman meent zichzelf te kunnen verhogen en 

Mordechai te kunnen vernederen. Wat een les voor ons allemaal en laat Lukas 14:11 ons 

allen tot waarschuwing zijn: Want een iegelijk die zichzelven verhoogt, zal vernederd 
worden; en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.  
 

Wat leert dit gedeelte mij nog meer over de mens? Haman heeft een hoge positie in het 

maatschappelijke leven; tegelijkertijd is hij heel dichtbij Gods rechterstoel. We kunnen 

hieruit leren dat óók wij in de maatschappij een hoge positie kunnen hebben, of dat wij druk 

zijn om veel te bereiken in dit leven, maar dat we moeten realiseren dat er maar één 

schrede, één voetstap is tussen ons en de dood. In psalm 39:6 lezen we: Zie, Gij hebt mijn 
dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor U; immers is een ieder mens, 
hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Sela. Zou Haman verwacht hebben dat hij aan de galg zou 

komen? Nee, we lezen in Esther 6:4 Haman nu was gekomen in het buitenvoorhof van het 
huis des konings, om den koning te zeggen dat men Mordechai zou hangen aan de galg die 
hij hem had doen bereiden. We leren hieruit dat er zomaar iets kan gebeuren waar je niet 

op hebt gerekend en dan staan we voor Gods rechterstoel. En dan?  

 

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

Denk bijvoorbeeld aan het thema: ‘God is liefde’. Dit thema is niet direct voor de hand 

liggend, en toch, als we het Bijbelboek doorlezen dan komt dit thema naar boven. Alle 

dingen in deze geschiedenis moeten meewerken aan het feit dat de HEERE Zijn eniggeboren 

Zoon wil geven. In Johannes 3:16 lezen we: Want alzo liefheeft God de wereld gehad, dat Hij 
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk (een ieder), die in Hem gelooft, niet 
verderve (niet verloren ga), maar het eeuwige leven hebbe. Is dat geen liefde? Zo schuilt in 

deze geschiedenis van Esther wel in het bijzonder Gods liefde!  

 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In het gelezen gedeelte komt er een streep door de plannen van Haman om het Joodse volk 

uit te roeien. In Psalm 33:10 zien we woorden van gelijke strekking: De HEERE vernietigt den 
raad der heidenen, Hij breekt de gedachten der volken.  
 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft nog meer raakvlakken bij dit gedeelte? In Spreuken 16:18 

staat: Hovaardigheid is vóór de verbreking, en hoogheid des geestes vóór den val. Wat is dit 

voor Haman waar geworden. Mordechai weigert te buigen voor Haman en Haman wil 

Mordechai doden. Haman is hoogmoedig en eergevoelig. Ik en jij, wij zijn allen gevoelig voor 

trots en hoogmoed. Gods kinderen weten dat hoogmoed één van de zonden is waardoor ze 

weer in de zonde kunnen vallen. Daarom hebben zij elke dag het gebed nodig vanuit psalm 

19:14: Houd Uw knecht ook terug van trotsheden; laat ze niet over mij heersen; dan zal ik 
oprecht zijn, en rein van grote overtreding. 
 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? De HEERE bestuurt deze 

geschiedenis. Ook jou en mijn leven wordt van minuut tot minuut bestuurd. Zie eens terug 

naar de momenten waarin je bijvoorbeeld tijdens een ziekte of ongeval of in andere 

omstandigheden wonderlijk bent gespaard. Met welk doel leef je nog? Om, net als koningin 

Esther, ook een middel te zijn in Zijn hand? 
 

Wat leert dit gedeelte mij nog meer voor hart en leven? In hoofdstuk 5:12-14 lezen we: 

Verder zeide Haman: Ook heeft de koningin Esther niemand met den koning doen komen tot 



den maaltijd dien zij bereid heeft, dan mij; en ik ben ook tegen morgen van haar met den 
koning genodigd. Doch dit baat mij niet, zo langen tijd als ik den Jood Mordechai zie zitten in 
de poort des konings. Toen zeide zijn huisvrouw Zeres tot hem, mitsgaders al zijn vrienden: 
Men make een galg, vijftig ellen hoog, en zeg morgen den koning, dat men Mordechai 
daaraan hange; ga dan vrolijk met den koning tot dien maaltijd. Deze raad nu dacht Haman 
goed en hij deed de galg maken. Wat kunnen we hieruit leren? De vrouw van Haman en zijn 

vrienden geven Haman advies: Men make een galg, vijftig ellen hoog, en zeg morgen den 
koning, dat men Mordechai daaraan hange; ga dan vrolijk met den koning tot dien maaltijd.   
En, hoe is dit advies afgelopen? Door wie laat jij je adviseren bij belangrijke beslissingen? 

Zie je hoe belangrijk het is ‘wie’ onze raadgevers zijn?  

 

Wat kunnen we nog meer leren voor hart en leven? Koningin Esther gaat naar de koning. De 

nood van haar volk, wordt haar nood. Esther wordt gedrongen om naar de koning te gaan. 

Het gaat om de redding van het Joodse volk. Vorige week hebben we gelezen dat Mordechai 

tegen Esther zegt dat zij een sleutelrol kan vervullen om het Joodse volk te redden; we 

lezen en wie weet, of gij niet om zulken tijd als deze is, tot dit koninkrijk geraakt zijt. (Esther 
4:14). Heeft koningin Esther hierom gevraagd? Nee, we zien dat deze taak op haar pad komt. 

In hoofdstuk 8 lezen we dat Esther opnieuw naar de koning gaat. Haman leeft niet meer, 

maar de wet is nog steeds van kracht dat het Joodse volk uitgeroeid zal worden. Koningin 

Esther heeft geen rust vóórdat ze weet dat haar volk is gered. Wat zullen de woorden uit 

hoofdstuk 8:8 voor Esther tot grote blijdschap zijn geweest: Schrijft dan gijlieden voor de 
Joden, zoals het goed is in uw ogen, in des konings naam, en verzegelt het met des konings 
ring. Is de nood van onze naaste ook jouw en mijn nood? Ik moet denken aan Mary Winslow, 

een godvrezende vrouw uit Engeland. Ze kende een teer leven met de HEERE. Ze heeft veel 

gebeden of al haar 10 kinderen met God verzoend mochten worden. Uit haar gebeden blijkt 

dat het ook werkelijk nood was, want ze zei: ‘Het komt mij voor dat mijn ziel in barensnood 

is voor mijn kinderen en voor een diepergaand werk in mijn ziel.’ De nood van haar 

kinderen, werd haar nood. Ze bleef aanhouden aan Gods genadetroon. Ze kon niet rusten 

vóórdat ze wist dat al haar kinderen waren gered. De HEERE heeft het gebed gehoord én 

verhoord! Al haar kinderen werden door de HEERE bekeerd. Hij ontfermt Zich op het gebed.  

Kennen wij ook aanhoudende gebeden voor onze naaste in nood? Kennen wij een 

aanhoudend gebed voor bijvoorbeeld de duizenden christenen in Noord-Korea die in 

werkkampen wreed behandeld worden? Kennen wij een aanhoudend gebed voor 

gemeenteleden die ernstig ziek zijn? Kennen wij een aanhoudend gebed voor… Vul zelf maar 

in. 

 

We ronden af. Haman is na zijn verhoogde positie diep gevallen. Vóór de zondeval leefden 

wij ook in een verhoogde positie. Er was een nauw leven met de HEERE. Onze gedachten, 

woorden en daden waren op de HEERE gericht. Door de zondeval zijn wij ook diep gevallen. 

Door de zondeval is de relatie met de HEERE verbroken. Door de zondeval zijn onze 

gedachten, woorden en daden op onszelf gericht. Door de zondeval liggen we diep verloren.  

Zie je de noodzaak dat we weer opgericht moeten worden? Dat we weer ‘hersteld’ moeten 

worden?  

 

In Artikel 17 van de NGB wordt helder uitgelicht, 

door Wie de mens weer kan worden opgericht… 

 

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


