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Beste luisteraars, jong en oud, fijn om jullie weer te ontmoeten rondom het levende Woord 
van de levende God. Vandaag staan we stil bij Esther 8:7 – 10:3. We lazen deze week dat 
koning Ahasveros een nieuwe wet uitvaardigde die de wet van Haman niet gelijk ongedaan 
maakte, wat dat kon niet want het was een wet die niet herroepen kon worden. Deze wet 
echter gaf de Joden de ruimte om terug te vechten als ze aangevallen werden. We lazen dat 
Mordechai een belangrijk man in het rijk van koning Ahasveros werd. De Joden zijn van 
slachtoffers, overwinnaars geworden. Dit bracht vrees met zich mee bij de andere inwoners 
van het land. Op de dag waarop de Joden anders zouden worden gedood, wordt een 
feestdag ingesteld, het Purimfeest. Een tijd van voorspoed breekt aan met Mordechai als de 
tweede man in het immense koninkrijk van koning Ahasveros. 
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
God keert de rollen om. De Joden die er toe veroordeeld waren te verliezen tegen een 
overmacht van haat en geweld, er staat letterlijk in (9:1 ‘ten dage als de vijanden der Joden 
hoopten te heersen’ met hen gebeurt er iets wonderlijks namelijk, het vervolg van dat vers 
‘zo is het omgekeerd want de Joden heersten zelven over hun haters.’ ‘De HEERE regeert, dat 
de volken beven!’ Psalm 99:1a. We leven in de Adventstijd, het uitzien naar, de verwachting 
van de komst van Jezus op deze aarde. De hele geschiedenis in Esther moest zo 
plaatsvinden, opdat de Heere Jezus als een Rijsje (een klein takje) zou ‘voortkomen uit de 
afgehouwen tronk van Isaï.’  Ja, ‘een Scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen.’ Jesaja 
11:1. Dat laat ons zien dat het door de onmogelijkheid lijkt heen te gaan. Wat voor 
verwachting is er van een afgehouwen boom? Je ziet hier hoe de Heere alle dingen laat 
medewerken ten goede! Door de dood heen werkt Hij toe naar het Leven!  
 
We zien in deze geschiedenis ook dat alle dingen moeten medewerken goede, zoals we net 
al zeiden. Al zien wij de uitkomst niet, het alles strekt tot het doel dat God voor ogen heeft. 
Dat is het juiste doel, of we dat nu zien of niet. Ook hierin geldt, ‘Uw wil geschiedde, gelijk in 
de hemel, alzo ook op de aarde!’ Wat kan dit ook in ons leven een onmogelijke belijdenis 
zijn. Toch, zo heeft de Heere Jezus ons willen leren bidden. Maak de Heere je onwil en 
weerstand maar bekend wanneer het niet gaat zoals jij het wil. Vraag maar of de Heere je 
eenswillend met Hem wil maken. Van gelijke wil met Hem. Dan wordt het een belijdenis, Uw 
wil geschiedde! Dan krijgt God de eer. In voorspoed en tegenspoed! ‘Hij is de HEERE, Hij doe, 
wat goed is in Zijn ogen.’ 1 Samuel 3:18. 
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
De Joden hadden als het ware een doodsvonnis boven hun hoofd hangen. Maar door 
tussenkomst van koningin Esther en Mordechai (uiteindelijk natuurlijk door tussenkomst van 
de Heere) werd dit vonnis omgebogen tot vrijspraak. Dit was reden tot blijdschap. We lezen 
in Esther 8:16 en 17 hoe groot die blijdschap was. Er was licht en blijdschap, vreugde en eer, 
maaltijden en vrolijke (lees: goede) dagen. In Esther 9:19 lezen we over vreugdemaaltijden, 
instelling van het Purimfeest in Esther 9:26-32 (dat nog steeds gevierd wordt door de Joden), 
het uitwisselen van heerlijke gerechten. Wat een contrast met een tijdje terug, Esther 4:3 
waar na de wet van Haman de Joden in grote rouw waren, met vasten en geween en 
misbaar, ja, velen lagen in zak en as. We kunnen ons die blijdschap misschien wel 
voorstellen, toch? Dat deed mij denken aan iets anders. Ook boven ons leven hangt de 



doodstraf. Door de zonde zullen we allen sterven! Maar als we gered worden van de straf op 
de zonde, de eeuwige dood, de hel, dan mag er ook grote blijdschap zijn! Dan moet er 
blijdschap zijn! Ik denk aan Psalm 68:4 ‘Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden, zij 
zullen opspringen voor Gods aangezicht, en van blijdschap vrolijk zijn.’ Ook Paulus geeft de 
Kerk een opdracht tot blijdschap: ‘Verblijdt u in den Heere allen tijd; wederom zeg ik: 
verblijdt u.’ Filippenzen 4:4. Kijk eens om je heen… Zie je deze blijdschap ook? Of zie je alleen 
maar wereldse blijdschap? De blijdschap van een vrij leven, van ongebondenheid? Gods 
kind, ken jij/kent u deze blijdschap? Daar gaat iets van uit! Daarmee geef jij, geeft u een 
getuigenis. Daarmee verkondig jij het Evangelie in daden.  
 
Als God werkt in mensen dan gebeuren er dingen die we niet verwachten. Dan heb ik het 
niet eens over zaligmakend werk van de Heere, maar meer in algemene zin. Zoals de 
Spreukendichter zegt in 21:1 ‘Des konings hart is in de hand des HEEREN als waterbeken. Hij 
neigt het tot al wat Hij wil.’ Neigen is ombuigen, je kan ook zeggen: gewillig maken. Want we 
lezen dat in Esther 9:12 dat de koning zelf tot koningin Esther komt en verteld hoeveel 
doden er gevallen zijn, dat de zonen van Haman gedood zijn. Maar dat is niet alles. Dan 
klinkt daar: ‘Wat is nu uw bede? En het zal u gegeven worden; of wat is verder uw verzoek? 
Het zal geschieden.’ Wonderlijk hè? Wat wordt hier duidelijk dat ook de machtige koning 
Ahasveros een middel in Gods hand is om Zijn volk redding te brengen. Ken je zelf ook zulke 
ervaringen? Dat iets bovenmate en tegen alle verwachtingen in meeviel? Dan weet je nu, als 
het je nog niet duidelijk was, waarheen je dank gericht moet worden!  
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 
Het valt in Esther 9:10 en 16 op dat de Joden geen buit tot zich nemen, tot tweemaal toe 
staat er ‘maar zij sloegen hun handen niet aan den roof.’ Al had koning Ahasveros hiervoor 
wel de toestemming gegeven in Esther 8:11. Daar staat dat van eenieder die de Joden 
aanviel, van die mochten de goederen genomen worden. En het is nog des te opvallender 
dat dit niet gebeurt omdat Haman in Esther 3:13, in de uitgevaardigde wet had gezegd, ‘dat 
men hun buit zou roven.’ We zien hier dat de Joden niet het principe oog om oog en tand om 
tand toepassen, zie hiervoor bijvoorbeeld Exodus 21:24, Leviticus 24:20. Waarom zouden de 
Joden dit niet gedaan hebben? Het was gerechtvaardigd zou je zeggen. Ze hadden binnen de 
kortste keren veel rijkdom kunnen vergaderen, want let wel: ruim 75.000 mensen wilden 
gehoor geven aan de wet van Haman! (Esther 9:12, 15 en 16) Toch deden ze het niet. De 
uitleg van de kanttekening op Esther 9:10 zegt: ‘Omdat zij des konings schatkamer niet 
zouden tekortdoen; ook opdat zij zouden doen blijken dat zij hun vijanden niet hadden 
doodgeslagen vanwege vuil gewin (kwade opzet) en hun eigen profijt, maar alleen om hun 
lijf en goed(eren) te beschermen, en dewijl de nood zulks vereiste, want anderszins kon des 
koningsplakkaat niet vernietigd worden.’ Je kunt je voorstellen dat dit in een cultuur, waarin 
gold dat de overwinnaar de buit krijgt, niet onopgemerkt is gebleven. Deze zelfverlooche-
ning van de Joden toont aan dat ze niet kwaadwillend waren en dat Hamans haat tegen hen 
een uiterst persoonlijk en duivels motief was. Het gaat zelfs nog verder, Mordechai geeft 
bevel dat deze dag van wonderlijke uitredding nooit meer vergeten mag worden maakt er 
een feestdag van. Dat we nu kennen als het Purimfeest. Een van de dingen op die dag is, het 
uitdelen van goederen aan de armen! (Esther 9:22) Wat een tegenstelling hè? Hoe sta jij 
bekend in je buurt? Bij je vrienden? Bij je familie? Bij de Heere? Er wordt namelijk ook op 
ons gelet. Van het gedrag van de Joden ging een goede getuigenis uit, van jouw gedrag? 
 



Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 
Gods werk, in een tijd waarin de mond van de profeten niet wordt gehoord, is veelzeggend. 
Door Zijn daden spreekt Hij namelijk ook. Door de Joden te verlossen van een gewisse dood 
en te redden uit gevaar, maakt Hij Zijn Woord waar, wat iets David bij letterlijk zo ervaren 
heeft en uitzingt in Psalm 30:15 (onb.) voor de Heere: ‘Gij hebt mij mijn weeklage veranderd 
in een rei; Gij hebt mijn zak ontbonden, en mij met blijdschap omgord.’ We lezen niet dat het 
daaropvolgende vers waar is voor de Joden. Namelijk: ‘Opdat (met het doel) mijn eer (lees: 
tong) U psalmzinge, en niet zwijge. HEERE, mijn God! In eeuwigheid zal ik U loven.’ Zeg eens? 
Kan dit van ons wel gezegd worden? De Heere is het zo eeuwig waard!  
 
Ik moest ook denken aan wat Psalm 81:11 (onb.) zegt: Doe uw mond wijd open, en Ik zal hem 
vervullen’ Hoe kom ik daarbij? Nou, ik hoor koning Ahasveros tegen koningin Esther zeggen: 
‘Wat is nu uw bede? En het zal u gegeven worden; of wat is verder uw verzoek? Het zal 
geschieden.’ Zie je het verband? Zoals Ahasveros, een aardse koning zijn vrouw koningin 
Esther vraagt over er nog een wens of verzoek is, zo vraagt de hemelse Koning, de Heere aan 
jou en mij: doe je mond wijd open, en Ik zal Hem vervullen. Nu kan een aardse koning in zijn 
beloften en uitvoering van de wensen tegenvallen, vreselijk tegenvallen zelfs. Maar de Heere 
zal in wat Hij geeft nooit tegenvallen. Daarbij, de Heere geeft ons op ons gebed wat Hij vindt 
wat wij nodig hebben, niet wat wij denken dat we nodig hebben. Zijn we daar uiteindelijk 
niet veel gelukkiger mee?  
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? 
Het boek Esther besluit met het rijke beeld van Mordechai’s heerlijkheid in het koninkrijk 
van koning Ahasveros. Hij is de rechterhand van de koning. Hij is op wonderlijke wijze door 
God aangesteld als een bewaarder van Gods volk, het volk van het verbond, verspreid in het 
hele koninkrijk. Hij is de man van vrede voor zijn volk, zie Esther 10:3. In onze vertaling is dit 
woordje vrede niet te lezen, want de Statenvertalers hebben gekozen voor het woordje 
welstand, maar in het Hebreeuws staat er ‘sjalom’ en dat betekent vrede. In de kanttekening 
wordt het woordje vrede wel genoemd overigens! Zie je hoe helpend de kanttekeningen 
kunnen zijn in het begrijpen van de tekst? Hierin is Mordechai een schaduwbeeld van 
Christus. Christus is en wil onze vrede door Zijn bloed en het Evangelie is Zijn verkondiging 
van vrede voor hen die nabij en die van verre zijn, voor Jood en heiden. In Efeze 2:13-17 
wordt hier een heerlijk getuigenis van gegeven, lees maar eens na. Jood en heiden worden 
één door het bloed van Christus, de haat en vijandschap is voorbij er is vrede gekomen door 
de Vredevorst. Groter, hoger en heerlijker dan Mordechai. Jezus heeft Jood en heiden met 
God willen verzoenen door het kruis, zo is de vijandschap tussen Jood en heiden gedood. Zo 
heeft Hij het Evangelie van vrede verkondigd aan alle volken! Ben jij, bent u al deelgenoot 
van deze Vredevorst, aan Zijn bloed? Heeft Hij van vrede gesproken in jouw ziel? In mijn ziel? 
In uw ziel? Ja? Dan zegt de Heere tegen u: ‘Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw 
begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En 
de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren 
in Christus Jezus.’ Filippenzen 4:6 en 7. Of moet u zeggen, nee? Dan zegt de Heere tegen u: 
‘Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient!’ Lukas 
19:42. 
 
We hopen tot de volgende keer, zo de Heere wil en wij leven zullen. 


