EZRA, ESTER EN NEHEMIA LES 3  GOD GEBRUIKT ESTER OM DE
JODEN TE EBSCHERMEN
ESTER

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen vertrouwen op Gods plan, kracht en bescherming voor hen die
Hem toebehoren.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






Te vertellen hoe Ester de koningin van Ahasveros werd.
Te verklaren hoe Mordekai en de Joden ontsnapten aan Hamans complot.
Gebeurtenissen op te sommen die God gebruikte om de Joden te beschermen.
Zich te herinneren wat er gevierd werd tijdens het Purimfeest.

Ezra 7:10

Ezra was vastbesloten zich in de wet van de Heer te verdiepen en haar in praktijk te brengen,
en in Israël de bepalingen en voorschriften van de wet te onderwijzen.

TOEPASSINGEN





Loof God die alle gebeurtenissen onder controle heeft.
Vertrouw op God die macht heeft om Zijn wil te volbrengen.
Wees moedig in het doen van het goede.
Toon berouw en wordt lid van de koninklijke familie.

VOLGENDE WEEK

GOD GEBRUIKT NEHEMIA OM DE MUUR VAN JERUZALEM TE HERBOUWEN
Lees Nehemia 1:1-4:23; 6:15-16
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND
Het boek Ester geeft weer hoe God de Joden beschermde tijdens de regering van de Perzische koning
Ahasveros (486-465v.C.). God had de vader van Ahasveros, Darius (522-486v.C.), gebruikt om de Joden die naar
Babel terugkeerden om de tempel in Jeruzalem af te werken geholpen (Ezra 6). God zou de zoon van
Ahasveros, Artachsasta (465-424v.C.) ook gebruiken om de terugkerenden onder leiding van Ezra, die de
tweede groep ballingen terug naar Jeruzalem leidde (Ezra 7) en Nehemia, die het volk leidde in de heropbouw
van de muur rond Jeruzalem (Neh.2), te steunen. Net als zijn vader voor hem en zijn zoon na hem werd
Ahasveros door God gebruikt om Zijn uitverkoren volk, de Joden, te beschermen.

Hoofdstuk 1
Het eerste hoofdstuk van Ester is een meesterlijke proloog naar de rest van het boek. De auteur neemt de
aandacht van de lezers door een feest te omschrijven dat plaatsvond tijdens het derde jaar van Ahasveros’
regering (483 v.C.). Het zevendaagse feest, rijkelijk omschreven (1:5-8), was een passend einde op een 180
dagen durende periode waarin Ahasveros “de rijkdom van zijn koninklijke heerlijkheid en de kostbaarheid van
de luister zijner grootheid” toonde (1:4). Het feest kan een ook een periode zijn geweest waarin werd
vooruitgekeken naar de komende Perzische oorlog tegen de Grieken (481-479v.C.). Het meest belangrijke
aspect van het feest in het boek Ester is dat het een gelegenheid was voor een ruzie tussen Ahasveros en zijn
koningin Wasti. Toen Ahasveros beval dat de koningin zou komen “om de volken en de vorsten haar
schoonheid te tonen”, weigerde ze te komen (1:10-12). Nog belangrijker dan de reden waarom ze
ongehoorzaam was aan de koning waren de gevolgen van haar ongehoorzaamheid. Vrezend dat Wasti haar
ongehoorzaamheid een voorbeeld zou worden dat andere vrouwen doorheen het hele rijk zouden volgen
(1:16-18), adviseerden de raadgevers de koning om Wasti van haar positie als koningin te ontzetten en deze
aan een ander iemand te geven (v.19). Ahasveros volgde het advies, onttroonde Wasti en gebood dat alle
vrouwen in het rijk hun mannen moesten gehoorzamen (1:20-22). Van luxueuze feesten tot het gekibbel van
geliefden werkte God Zijn plan uit om Zijn volk te beschermen, een volk dat in het eerste hoofdstuk niet eens
wordt vermeld!
Hoofdstuk 2
Net zoals hij het had verordent, begon koning Ahasveros zijn zoektocht naar een nieuwe koningin (2:1). Hij
volgde het advies van zijn dienaren en liet mooie maagden vanuit het hele rijk naar Susan brengen. Na een jaar
van schoonheidsbehandelingen verscheen iedere maagd voor het aangezicht van de koning. Het meisje dat
hem het meest behaagde zou koningin worden (2:2-4).
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Terwijl Ezra en Nehemia vaak God loven om Zijn werk in de levens van de Joden, schrijft het boek Ester nergens
Gods zegeningen toe aan God zelf. Mocht een ongelovige het boek lezen zou hij zich mogelijk kunnen
verwonderen in de mazzel van de Joden. In het midden van het boek staat een hevige vijand van de Joden, die
tevens de rechterhand van Ahasveros is, op punt om de Joden af te slachten. Maar op het einde van het boek
worden de Joden gered van hun vijanden en is een Jood de topadviseur van de koning. Hoewel iemand die niet
bekend is met de Bijbel mogelijk kan genieten van de omkeer van het lot, weet iedereen die Gods verbond met
Abraham kent dat het boek Ester een prachtig getuigenis is van Gods trouw. God beloofde Abraham dat Hij
degenen die hem zouden zegenen ook zou zegenen en zij die hem vervloeken ook zou vervloeken (Gen.12:3).
Ondanks dat Gods Naam niet wordt vermeldt, geeft Ester de uitwerking van Gods trouw aan de nakomelingen
van Abraham weer. Het boek is een bemoediging om te blijven vertrouwen op Gods plan, macht en
bescherming die niet kunnen gedwarsboomd worden, zelfs niet in situaties waarin Zijn aanwezigheid moeilijk
te zien is.
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Ondanks dat Ezra, Nehemia en Ester alle drie weergeven hoe God Perzische koningen gebruikte om Zijn volk te
zegenen, zijn de drie boeken redelijk verschillend. Anders dan Ezra en Nehemia, die zich vooral richten op de
gebeurtenissen in Jeruzalem en de Joden die daarheen wilden terugkeren, richt Ester zich op de Joden die er
voor kozen om in ballingschap te blijven. In de plaats van in Jeruzalem, speelt het verhaal zich hier af in Susan
(of Susa), een Perzische hoofdstad waar de koningen vaak tijdens de winter verbleven. Mogelijk is het grootste
verschil tussen Ester en de andere boeken die de Joodse geschiedenis onder de Perzische regering beschrijven
(Ezra, Nehemia en ook Daniël, Haggai, Zacharia en Maleachi), dat de naam van God niet wordt vermeld in Ester.

Hoofdstuk 3
De toon van het boek verandert dramatisch in hoofdstuk 3. De problemen beginnen wanneer Ahasveros
Haman, een nakomeling van de Amalekietische koning Agag (1 Sam.15), promoveert tot de meest machtige
positie in Perzië. Ondanks dat de koning beval dat iedereen zou buigen voor Haman, weigerde Mordekai omdat
de Amalekieten oude vijanden waren van de Joden (3:2-4). Haman werd “vervuld met gramschap” en trachtte
“alle Joden, …te verdelgen in het gehele koninkrijk van Ahasveros” (3:5-6). God had ooit aan koning Saul
geboden alle Amalekieten te vermoorden. Nu zou Haman hetzelfde gaan doen met de Joden. In het begin van
het twaalfde jaar van Ahasveros zijn regering (474v.C.) wierp Haman het lot om zo een dag, om alle Joden af te
slachten, te bepalen. (Tegen deze tijd was Ester al gedurende vijf jaar koningin.) Haman ging naar de koning en
beschuldigde de Joden van het niet gehoorzamen van de wetten van de koning (3:8) en vroeg de toelating om
hun allen te doden. Haman beloofde om de koning 10.000 talenten van zilver in de plaats te geven, geld dat hij
zonder twijfel dacht te kunnen plunderen van de welgestelde Joden (3:9). De koning gaf Haman de
toestemming en liet een brief in zijn rijk rondgaan waarin stond dat op de dertiende dag van de twaalfde
maand “men zou verdelgen, doden en uitroeien alle Joden, van knaap tot grijsaard, zelfs kinderen en vrouwen”
(3:10-15). De Joden waren meer dan ooit in gevaar.
Hoofdstuk 4
Het decreet van de koning werd gevolgd door een gehuil van de Joden doorheen het hele rijk. Toen Mordekai
de vreselijke aankondiging hoorde hulde hij zich in zak en as en jammerde luid en bitter (4:1). De rest van de
Joden vastten, weenden en jammerden eveneens (4:3). Nadat Ester vernomen had van Hamans plan en het
decreet van haar echtgenoot (4:4-9), stuurde ze de woorden naar Mordekai dat ze bang was om zijn verzoek te
volgen om “tot de koning te gaan, teneinde diens genade af te smeken en bij hem voorbede te doen voor haar
volk” (4:8). Eenieder die tot de koning kwam zonder hiertoe gedagvaard te zijn zou ter dood worden gebracht,
tenzij de koning de gouden scepter in de richting van de persoon hield (4:10-12). Mordekai was er van
overtuigd dat de Joden bevrijd zouden worden, ook al weigerde Ester om te helpen (4:13-14). Hij redeneerde
zelfs dat Ester mogelijk koningin was geworden om het volk op dit moment te kunnen redden. Zonder Gods
Naam te vermelden verwees Mordekai naar Gods belofte om de nakomelingen van Abraham te beschermen en
naar Zijn voorzienigheid in het plaatsen van Ester als koningin. Ester gehoorzaamde Mordekai en stemde toe
om tot de koning te naderen nadat het volk had gevast (en hoogstwaarschijnlijk gebeden) had (4:15-17).
Hoofdstuk 5
Ester verscheen voor het aangezicht van de koning op de derde dag van het vasten. In de plaats van haar te
laten doden, richtte de koning de scepter naar haar toe en gaf haar wat ze maar verlangde, tot de helft van zijn
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Alles verliep goed tijdens Esters voorbereidingsjaar. Hegai, de eunuch die verantwoordelijk was voor de jonge
vrouwen was tevreden met Ester en gaf haar alles wat ze nodig had. Ze werd de beste woonplaats en eigen
dienaren gegeven (2:8-9). Tijdens het voorbereidingsjaar van Ester wachtte Mordekai buitenaf vol spanning om
enig nieuws over zijn nicht te vernemen (2:11). Toen het jaar voorbij was ging Ester, net als alle andere meisjes,
heen om een nacht met de koning door te brengen (2:12-14). Maar anders dan alle andere meisjes luister Ester
naar het advies van de eunuch (2:15). Koning Ahasveros had Ester “lief boven alle vrouwen” (2:17). Vier jaren
waren voorbijgegaan sinds de onttroning van Wasti (2:16), maar de koning vond uiteindelijk toch een nieuwe
koningin. De Heer had een Joods meisje op de troon geplaatst, naast de meest machtige man ter wereld. Dat
Ester koningin werd was niet het enige belangrijke gegeven in hoofdstuk 2. Toen Mordekai aan de poort van de
koning zat (wat suggereert dat hij een overheidsfunctie bekleedde), hoorde hij twee paleiswachten een aanslag
op de koning Ahasveros beramen (2:21). Mordekai zei dit tegen Ester die dit op haar beurt tegen de koning zei.
De aanslag werd verijdeld en de naam van Mordekai “werd in de kronieken opgeschreven in tegenwoordigheid
des konings” (2:23). Dit opschrift zou nog een belangrijke rol gaan spelen in Gods plan voor de Joden.
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Een van de meisjes dat in Susan werd geselecteerd was een mooie Joodse, genaamd Ester (2:7). Toen haar
ouders stierven werd Ester onder de hoede van haar neef Mordekai geplaatst, een afstammeling van Joden die
door Nebukadnessar naar Babel werden gebracht (2:5-6). Terwijl Mordekai voor Ester zorgde als een vader
voor zijn dochter en Ester Mordekai gehoorzaamde als een dochter haar vader waren ze toch niet in alles een
voorbeeld. De auteur probeert het verlangen van Mordekai en Ester, om haar te laten huwen met een
heidense koning of het niet volgen van de voedselwetten, niet te rechtvaardigen. Evenmin rechtvaardigt of
verklaart de auteur het feit dat ze haar Joodse identiteit verborgen houdt (2:10). In de plaats daarvan ligt de
focus van het verhaal op de manier waarop God Zijn volk bevrijdt door Ester in het paleis van de koning te
plaatsen.

Hoofdstuk 7
De ondergang van Haman kwam inderdaad al gauw. Toen de koning aan Ester vroeg naar haar verzoek, vroeg
ze nederig om haar leven en dat van haar volk (7:3-4). De koning was geschokt om het plot dat beraamd was
tegen de Joden te vernemen (wat hij, ironisch gezien, had goedgekeurd) en vroeg naar degene die dit had
bedacht (7:5). (Blijkbaar wist hij niet dat Haman de Joden wilden doden.) Ester maakte bekend dat Haman de
vijand van de Joden was (7:6). De koning stond op in woede, terwijl Haman om zijn leven smeekte. Toen
Ahasveros terugkeerde nam hij de smeekbede van Haman om de barmhartigheid van de koningin op als een
belediging van de koningin (7:7-8). Het leven van Haman was voorbij. Zijn hoofd werd bedekt en hij werd
gehangen aan de galg die hij voor Mordekai had bereid (7:9-10).
Hoofdstuk 8
De executie van Haman bracht de Joden niet helemaal uit het gevaar. Ook al had koningin Ester gepleit voor
haar volk, toch kon de koning zijn decreet dat hun uitroeiing toestemde niet ongedaan maken (8:3-6). Hij gaf
echter wel aan Ester en Mordekai (die gepromoveerd was tot Hamans vorige positie) de opdracht om een
nieuw decreet te schrijven welke de voorgaande zou opheffen (8:7-8). Het nieuwe decreet gaf alle Joden in het
Perzische rijk de toestemming om zich op dezelfde dag als het vorige decreet in werking zou treden, “zich te
verzamelen en hun leven te verdedigen, en alle gewapende macht van volk en gewest, die hen zou benauwen,
te verdelgen, te doden en hun uit te roeien met vrouwen en kinderen, en hun bezittingen buit te maken” (8:1112).
Het welzijn van de Joden veranderde drastisch, nadat het decreet was goedgekeurd. Mordekai verliet de
aanwezigheid van de koning gekleed in koninklijke kleding en met een gouden kroon op zijn hoofd (8:15). (Ester
had hem ook aangesteld over het bezit van Haman.) De Joden in Susan verheugden zich natuurlijk in het goede
nieuws (8:16). Terwijl het nieuwe decreet met hulp van de snelste paarden werd verspreid in het rijk, hadden
de Joden “vreugde en blijdschap, maaltijd en feestdag” in alle steden waar het decreet werd bekend gemaakt
(8:17). Eerder leek iedere dag een stap dichter naar hun uitdelging, maar nu zagen ze uit naar de dag waarop ze
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Hoofdstuk 6
Ester had gepland om haar verzoek op de volgende dag voor te leggen aan de koning, maar Haman zou de
koning verzoeken om Mordekai reeds in de ochtend ter dood te laten brengen. Hoe zou Mordekai kunnen
ontsnappen aan de galg? God redde Mordekai door de koning een rusteloze nacht te bezorgen. Niet in slaap
rakende, gaf de koning de opdracht om de kronieken aan hem voor te laten lezen. De Heer leidde alles op zulk
een manier dat de koning die nacht hoorde wat hij moest horen. Toen de koning vernam dat vijf jaren eerder
een man genaamd Mordekai een plan om de koning te doden had verijdeld, vroeg hij wat er moest gebeuren
om zulk iemand eer te bewijzen (6:1-3). Erg ironisch kwam Haman op dat moment binnen gewandeld om te
vragen of Mordekai gedood mocht worden. Tot zijn grote verbazing echter vroeg de koning aan hem wat er
gedaan kon worden voor iemand aan wie de koning eer wil bewijzen (6:4-6). Haman dacht dat de koning hem
bedoelde, maar in de plaats daarvan kwam Haman er al gauw achter dat hij Mordekai, de Jood, in de kleding
van de koning had gestopt en hem doorheen het stadsplein had geleid op de paarden van de koning terwijl
men voor hem uitriep: “Zó wordt gedaan aan de man wie de koning eer wil bewijzen!” (6:6-11). Haman ging
vernedert naar huis. Net de nacht daarvoor had zijn vrouw hem aangemoedigd om Mordekai te laten doden.
Nu zei Zeres tegen hem: “Indien Mordekai, voor wie gij begonnen zijt te vallen, uit het zaad der Joden is, dan
zult gij niets tegen hem vermogen; integendeel: gij zult voor hem geheel ten val komen” (6:13). Hamans familie
leek voldoende kennis te hebben van de Joodse geschiedenis om te weten dat God Zijn volk zou bevrijden. Nog
voor het einde van hun gesprek kwamen de eunuchen van de koning onheilspellend aan om Haman naar het
feestmaal van Ester te brengen.
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koninkrijk toe (5:1-3). Ester vroeg wijs of de koning en Haman de volgende dag naar het feestmaal wilden
komen waar de koning haar verzoek zou horen (5:5-8). Haman was verheugd om in het plan van de koning te
zijn opgenomen. Maar zijn blijdschap verdween al gauw toen Mordekai weigerde hulde aan hem te brengen
(5:9). Wetende dat Mordekai binnenkort gestraft zou worden, hield Haman zijn woede in, ging naar huis en
pochte naar zijn familie en vrienden over zijn rijkdom, kinderen, promoties en twee uitnodigingen van de
koningin op het feestmaal van haar (5:10-12). Ongeacht de mate van voorspoedigheid, Haman zou pas gelukkig
kunnen worden nadat Mordekai ter dood was gebracht (5:13). Zijn familie raadde hem aan om een einde te
maken aan deze ellende en vroeg aan hem om de koning te verzoeken om Mordekai aan een galg van 8
verdiepingen hoog te laten hangen (5:14). Haman beraamde daarop een plan om Mordekai eerst te doden
vooraleer hij naar het feestmaal van Ester zou gaan.

bevrijd zouden worden van hun kwelling. Zelfs de niet-Joden in Susan waren verheugd om Mordekai de plaats
van Haman te zien innemen en niet-Joden over het gehele rijk keerden zich tot de Joodse godsdienst (8:17)

Hoofdstuk 10
Het boek Ester eindigt op een of andere manier zoals het begonnen was, met het weergeven van de macht van
Ahasveros (10:1). Maar op sommige gebieden was veel veranderd. Op het einde van het boek was de tweede
meest machtige man van de wereld Mordekai, de Jood (10:2). Mordekai had trouw gezocht naar het welzijn
van de Joden en werd hierom ook beloond door God met een machtige positie (10:3). God gebruikte Mordekai
en zijn nicht Ester om het Joodse volk te behoeden van hun ondergang en Zijn belofte aan Abraham, dat de
Joden talrijk zouden worden als de sterren aan de hemel, te vervullen. God had Mordekai net op het juiste
moment in Susan geplaatst, zodat hij het plot om de koning te doden kon horen en had Ester in het paleis van
de koning geplaatst op het juiste moment zodat ze kon pleiten voor haar volk. Hoewel de naam van God niet
wordt vermeld was Hij voortdurend aan het werk om Zijn volk te redden. Zelfs wanneer Zijn naam niet
zichtbaar is, is Gods macht, plan en bescherming duidelijk aanwezig.

MOEILIJKE WOORDEN
Dagvaarden
Decreet
Eunuch
Ironie
Kronieken
Mazzel
Onheilspellend
Proloog

Oproepen om voor het gerecht te verschijnen.
Verordening (van overheidswege), besluit.
Gecastreerde vrouwenbewaker in een harem.
Bedekte spot, doordat men het tegenovergestelde zegt van wat bedoeld wordt.
Verhaal dat opzichzelfstaande feiten vermeldt in chronologische orde.
Geluk hebben, boffen.
Onheil als het ware voorspellend.
Inleidende rede, voorwoord.
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Mordekai beval dat de Joden overal het Purimfeest jaarlijks zouden vieren als herinnering aan de wijze waarop
de Joden bevrijd werden van hun vijanden (9:20-32). De dag werd “Purim” verwijzend naar het Babylonische
woord “Pur” wat “het lot” betekend (9:26). Deze naam zou de Joden doen denken aan het lot dat Haman had
gegooid om een dag uit te pikken om de Joden uit te delgen, maar die God omgekeerd gebruikte om de Joden
hun vijanden uit te delgen. Iedere generatie kreeg de opdracht deze bevrijding in herinnering te houden en
“deze dagen te maken tot dagen van feestmaal en vreugde, waarop men elkander geschenken zou zenden en
giften zou geven aan de armen” (9:22). Koningin Ester bevestigde het Purimfeest (9:29-32).
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Hoofdstuk 9
Toen de dertiende dag van de twaalfde maand aanbrak hadden de Joden een grote overwinning over hun
vijanden. Joden vanuit het hele rijk vergaderden samen en zelfs “alle vorsten der gewesten en de stadhouders
en de landvoogden en de ambtenaren des konings ondersteunden de Joden, want de schrik voor Mordekai was
op hen gevallen” (9:3). Enkel al in Susan werden 500 Joodse vijanden gedood en teven de 10 zonen van Haman
(9:6-8). Anders dan hun vijanden verlangden de Joden niet om ”hun handen” uit te steken “naar de buit”
(9:16). De Joden werden niet gemotiveerd door hebzucht, maar door een verlangen om hun families te
beschermen. In andere steden van Ethiopië tot India werden om en bij 75.000 Joodse vijanden gedood. Terwijl
de meeste Joden de volgende dag van “een dag van feestmaal en vreugde” hielden (9:17), stemde koning
Ahasveros in op het verzoek van Ester om de Joden nog een dag te geven om hun vijanden uit te delgen en de
10 zonen van Haman aan de galg te hangen (9:11-15). Nog eens 300 vijanden werden er de volgende dag in
Susan gedood. Op de vijftiende dag van Adar hielden de Joden een dag van feest, zoals de rest van de Joden
reeds op de veertiende dag had gehouden (9:18-19).

INTERESSANTE WEETJES

Adar (Hebreeuws:
) is de zesde maand van het Joodse jaar (gebaseerd op de Misjna) en telt 29 of 30 dagen.
Volgens de oorspronkelijke telling in de Thora, betreft het de twaalfde maand van het Joodse jaar.
Deze maand valt ongeveer samen met de tweede helft van februari en de eerste helft van maart van de
algemene of gregoriaanse kalender.
Drie feesten vallen in de maand adar:
13 - Ta'aniet Esther, vastendag van Esther
14 - Purim, Lotenfeest

De Joodse kalender kent ook een schrikkelmaand, die adar 2 wordt genoemd.
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(bron: wikipedia)
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15 - Purim Shoeshan, Lotenfeest in Jeruzalem en oude ommuurde (Israëlische) steden

BIJBELLES
INLEIDING
Geniet jij van verhalen over koningen en koninginnen, geheim complot en feestmaal? Vandaag zullen we zien
hoe God een jonge vrouw, genaamd Ester, en haar neef Mordekai gebruikte om het volk Israël te beschermen
van de kwade Haman. Het verhaal is gevuld met Gods genade, Hij werkte doorheen mannen en vrouwen om
Zijn wil te volbrengen. Laten we eens kijken wat er in het verhaal gebeurt.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat gebeurde er op het feest dat aan het begin van het boek Ester begint?
Het feest duurde zeven dagen en eindigde in een 180 dagenlange uiteenzetting van de rijkdommen en
pracht van de koning. Op dit feest was er een gevecht tussen koning Ahasveros en koningin Wasti.
Toen Ahasveros eiste dat de koningin kwam om haar schoonheid aan de mensen en de ministers te
laten zien, weigerde de koningin om te komen (1:10-12). Dit maakte de koning woedend en koningin
Wasti moest weg.
 Hoe vond de koning een nieuwe koningin?
De koning liet mooie, jonge vrouwen uit zijn koninkrijk komen. De vrouw die hem aanstond zou
koningin worden in de plaats van Wasti.
 Wie was een van de vrouwen die gekozen werd?
Een van de vrouwen die gekozen werd was de mooie Joodse, genaamd Ester (2:7). Nadat haar ouders
gestorven waren, zorgde haar neef Mordekai voor Ester.
 Koos de koning voor Ester?
Koning Ahasveros “ging meer van haar (Ester) houden dan van welke vrouw ook” (2:17). Hij had
eindelijk een nieuwe koningin gevonden. De Heer had een Joods meisje op de troon geplaatst naast de
meest machtige man in de wereld.
 Wat hoorde Mordekai terwijl hij zat in de poort van de koning?
Hij hoorde twee kamerheren een aanslag te plegen tegen koning Ahasveros. Mordekai vertelde dit aan
Ester en zij vertelde het aan de koning. Het complot was uitgelekt en de naam van Mordekai werd in
het jaarboek genoteerd (2:23).
 Wie werd de meest machtige man in Perzië onder de koning?
De koning gaf promotie aan de man Haman en kreeg zo de meest machtige positie in Perzië. De koning
gaf opdracht aan alle mensen om voor Haman te buigen, maar Mordekai weigerde om neer te buigen.
 Wat ging Haman doen toen hij erachter kwam dat Mordekai niet wilde buigen?
Toen Haman erachter kwam dat Mordekai weigerde om eer te bewijzen, werd hij heel boos en wilde
alle Joden in het rijk vernietigen.
 Wat was Hamans plan van hoe de Joden te doden?
Haman ging naar de koning en beschuldigde de Joden van ongehoorzaamheid aan de konings wetten.
Hij vroeg toestemming om hen allen te doden. Haman beloofde om de koning in ruil daarvoor 375 ton
zilver te schenken. De koning gaf toestemming en stuurde een brief doorheen het koninkrijk wat zei dat
alle Joden, jong en oud, kleine kinderen en vrouwen gedood moesten worden.
 Wat zei Mordekai dat Ester moest doen?
Mordekai vroeg Ester om naar de koning te gaan en hem te vragen om haar volk te sparen.
 Waarom wilde Ester het de koning niet vragen?
Iedereen die bij de koning kwam zonder te vragen, zou te dood gebracht worden, tenzij de koning de
scepter omhoog hield.
 Ging Ester met de koning spreken?
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees gedeelten uit Ester.










SAMENVATTING
Het verhaal van Ester begint tijdens een groot feest dat gevierd werd voor de koning. Op het feest riep de
koning voor zijn vrouw, koningin Wasti, om te komen en haar schoonheid te laten zien aan al de mensen en de
ministers die er waren. Ze weigerde om te komen en hier werd de koning heel boos over. De adviseurs van de
koning stelden voor dat de koning een nieuwe koningin moest zoeken. De koning besloot dat er naar een
nieuwe vrouw gezocht moest worden. Vrouwen werden vanuit het hele land verzameld. Van al de vrouwen die
de koning vond, hield de koning het meest van Ester. De koning koos Ester om zijn nieuwe koningin te zijn. De
koning wees ook een kwade man, genaamd Haman, aan om zijn koninkrijk te leiden. Haman mocht de neef van
Ester, Mordekai, niet, omdat hij niet voor hem wilde buigen. Dus bedacht hij een complot om niet alleen
Mordekai te doden, maar alle Joden uit het land. Ester kwam erachter wat Hamans plan was, maar was bang
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Ester kwam bij de koning op de derde dag van het vasten. In plaats van haar ter dood te brengen, hield
de koning zijn scepter uit en stond haar toe wat ze ook maar wenste, zelfs het halve koninkrijk. Ester
plande wijselijk dat de koning en Haman naar een feestmaal kwamen. Tijdens deze maaltijd vroeg
Ester of de koning en Haman de volgende dag weer naar de maaltijd kwamen, waar de koning
erachter zou komen wat de reden van deze maaltijden was.
Wat liet God bij de koning gebeuren, zodat Mordekai gered zou worden van een ophanging?
De koning had een rusteloze nacht en vroeg of er uit het jaarboek gelezen kon worden. De Heer leidde
precies wat de koning hoorde die nacht. Toen de koning hoorde dat vijf jaar terug een man genaamd
Mordekai een complot om de koning te vermoorden, gestopt had, vroeg de koning wat er gedaan was
om Mordekai te eren. Haman kwam bij de koning om te vragen of Mordekai opgehangen kon worden.
Maar de koning vroeg Haman wat hij kon doen om iemand te eren. Haman dacht dat hij die persoon
zou zijn die geëerd zou worden, maar het was Mordekai.
Wat zei Ester toen de koning vroeg wat ze wenste?
Toen de koning Ester vroeg om haar wensen bekend te maken, vroeg ze nederig voor het leven van
haar en haar volk. De koning was geschokt bij het ontdekken van het complot en wilde weten wie dit
bedacht had. Ester maakte bekend dat het Haman was die de vijand van de Joden was.
Wat gebeurde er met Haman?
Na het horen van het nieuws, werd de koning erg boos, terwijl Haman pleitte voor zijn leven. De koning
liet Haman aan dezelfde paal ophangen die hij voor Mordekai had neergezet.
Wat zou er met de Joden gebeurden?
De koning kon de wet die hij gemaakt had niet herroepen. Maar hij schreef een nieuwe wet, wat de
eerste teniet zou doen. De nieuwe wet gaf de Joden het recht “van samenkomst en zelfverdediging mogen zij iedereen doden die tegen hen de wapens opneemt, in welke provincie hij ook woont of tot
welk volk hij ook behoort” (8:11). Op de dag dat de Joden werden aangevallen, waren ze veilig, want ze
waren in de mogelijkheid om zich te verdedigen.
Wat deden de Joden na hun overwinning van hun vijanden?
De Joden vierden het met een dag van feesten. Het Poerimfeest werd een herinnering dag van hoe de
Joden werden bevrijd van hun vijanden.
Hoe beloonde God Mordekai voor Zijn trouw in het zoeken naar welzijn voor de Joden?
Mordekai werd beloond door God met een positie als tweede machthebber.
Hoe gebruikte God Mordekai en Ester?
God gebruikte Mordekai en zijn nicht ester om het Joodse volk te redden van de vernietiging en het
vervullen van Zijn belofte aan Abraham dat de Joden talrijk als de sterren zouden zijn. God plaatste
Mordekai op de juiste tijd in Susan om het complot om de koning te doden te horen en Hij plaatste
Ester op de juiste tijd in het paleis van de koning om te pleiten voor het volk. Hoewel de naam van God
niet genoemd wordt, was God al die tijd aan het werk om Zijn volk te redden. Zelfs wanneer Zijn naam
onzichtbaar is, zijn Gods macht, plan en bescherming duidelijk.
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Hoewel God niet genoemd wordt in het boek van Ester, is Zijn hand op Ester, Mordekai en de Joden duidelijk.
De God die de Joden beschermde is dezelfde God die vandaag regeert. Gelovigen kunnen het werk van God
zien in het leven van Zijn kinderen. Dit zou ons moeten aanzetten om God, die elke gebeurtenis in de hand
heeft, te prijzen. God heeft de macht om Zijn wil te volbrengen en dat zou de gelovigen vandaag de moed
moeten geven om het juiste te doen.
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om naar de koning te gaan. Toen ze het toch deed, ontving de koning haar met vreugde en zij nodigde hem uit
voor een maaltijd. De tweede nacht waren Haman en Mordekai ook bij de maaltijd. Die nacht vertelde Ester de
koning over het complot van Haman. De koning werd boos en hij liet Haman aan zijn eigen paal ophangen. Hij
schreef een wet dat toestond dat alle Joden zichzelf mochten verdedigen en dat ze veilig waren. God gebruikte
Mordekai en zijn nicht Ester om het Joodse volk te redden van de vernietiging en Zijn belofte aan Abraham te
vervullen. God beloofde dat de Joden zo talrijk als de sterren zouden zijn. God had Mordekai op het juiste
tijdstip in Susan geplaatst om het complot om de koning te doden te horen en plaatste Ester op het juiste
tijdstip in het paleis van de koning om voor haar volk te pleiten. Hoewel de naam van God niet in het boek
Ester genoemd wordt, was Hij steeds aan het werk om Zijn volk te redden. Zelfs al is Zijn naam onzichtbaar, is
Gods macht, plan en bescherming zichtbaar.

CRÈCHELES
Koning Ahasveros, de meest machtige man van de wereld, was op zoek naar een nieuwe koningin. Maar hij
wilde niet zomaar eender welk meisje, dus liet hij heel veel mooie meisjes uit het land naar zijn paleis komen
zodat hij kon kijken welk meisje de beste koningin voor hem zou zijn. Een van de meisjes noemde Ester, zij
mocht de nieuwe koningin worden.

En zo gebeurde het. De dag brak aan waarin alle mensen Israëlieten mochten doden. Er waren heel veel
mensen die dit wilden doen, maar de Israëlieten hadden heel veel wapens en kregen hulp van de soldaten van
de koning. En ja hoor, de Israëlieten waren niet te verslaan. Ze wonnen alle gevechten en bleven leven.
De koning wilde ook weten wie dit sluwe plannetje om de Israëlieten te laten doden had bedacht en al gauw
wist hij dat Haman dit was geweest. De koning werd heel boos en zei: “Haman, jij hebt de Israëlieten willen
doden, als straf zal ik nu jou laten doden!”
Haman werd gedood, en de Israëlieten bleven leven. God had er voor gezorgd dat Ester het volk zou kunnen
redden.
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Toen Ester dit hoorde schrok ze enorm. “Dat kan toch niet waar zijn” zei ze bij zichzelf. “De Israëlieten zijn
mijn volk, want ik hoor bij hun.” Hoe kon ze het volk nog redden? Ze wilde de koning gaan vragen om de
Israëlieten te laten leven, maar dan zou de koning mogelijk boos worden en haar doden. Maar Ester vond het
zo belangrijk dat de Israëlieten gered zouden worden, dus besloot ze de kamer van de koning binnen te
stappen. De koning zag haar, dacht even na en gaf haar de toestemming om te spreken. Oef, wat een geluk, ze
werd niet gedood en de koning wilde naar haar luisteren. Ze vertelde de koning dat de Israëlieten haar volk
waren en dat ze niet wilde dat ze gedood werden. De koning had spijt dat hij Haman de toestemming had
gegeven om de Israëlieten te laten doden, maar kon niets meer doen. Als de koning iets had gezegd, moest dat
gedaan worden. Maar de koning had een plan. “Ester”, zei hij “als jij een manier weet om je volk te redden,
mag je het doen.” Ester dacht even na, en liet de koning toen een nieuwe brief schrijven waarin stond dat op
de dag dat alle Israëlieten gedood mochten worden, alle Israëlieten zich mochten verdedigen met wapens.
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In het paleis was er ook een trotse man, Haman, die graag de meest boven alle andere dienaren van de koning
wilde staan. Hij wilde dat iedereen naar hem luisterde. Haman haatte de Israëlieten, Gods volk. Op een dag
dacht hij bij zichzelf: “Ik moet een sluw plannetje bedenken om de Israëlieten allemaal te doden.” Hij dacht
even na en ging toen naar de koning. “Koning” zei hij, “er is een volk dat niet naar u wilt luisteren. Mag ik een
dag uitkiezen om hun doden?” De koning zei dat hij dat mocht doen dus deed Haman dat. Hij liet iedereen in
het land weten dat er een dag was uitgekozen om de Israëlieten te doden.
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MEMORIEVERS
Ezra 7:10

Ezra was vastbesloten zich in de wet van de Heer te verdiepen en haar in praktijk te
brengen, en in Israël de bepalingen en voorschriften van de wet te onderwijzen.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent? (zie voor uitleg
memorievers Ezra, Esther en Nehemia Les 1).

Feestdagen
Begin met een gesprek over hedendaagse feestdagen – politieke feestdagen zoals Wapenstilstand op 11
november of de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli, of godsdienstige feestdagen, zoals Kerst en
Pasen. Vraag de kinderen waarom we deze dagen vieren en welke speciale dingen ze als gezin vieren. Vertel de
kinderen dat ze vandaag leren over een Joods feest. Laat hen aandachtig luisteren om te zien of ze de naam
van het feest kunnen herinneren en wat de Joden gedenken door dit te vieren.
Gods plan ontvouwt
Kopieer een eenvoudige tekening op het bord, lijn voor lijn. Laat de kinderen een voor een raden wat je aan het
tekenen bent. Elk kind mag maar een maal raden. Het eerste kind dat goed raad wint. Als je dit enige malen
hebt gedaan, leg je aan de kinderen uit dat God iets vergelijkende doet: Hij heeft een wonderbaarlijk plan,
maar ontvouwt het plan beetje bij beetje. Terwijl Zijn plan zich ontvouwt, kunnen we proberen te raden wat Hij
aan het doen is, maar vaak raden we het verkeerd totdat Hij Zijn hele plan ontvouwt.
Geen controle
Help de kinderen om over situaties na te denken die buiten hun controle/macht liggen. Bijvoorbeeld: ziek
worden, iets dat de onderwijzer of ouder vraagt om te doen wat ze niet begrijpen of niet willen doen,
onrechtmatig behandeld, het winnen of verliezen van een competitie, het vinden van een schat, plannen die
niet doorgaan vanwege slecht weer, etc. Over al deze voorbeelden hebben wij geen controle, maar er gaat
niets buiten Gods controle. Hij weet alles en heerst over alles. Hij is betrokken bij de zaken van de wereld, van
hele natiën tot aan het individu. (Jes.40:17, 23). Hij schiep en heerst over de seizoenen (Gen.1:14; Lev.26:4).
Alle autoriteiten, samen met de regels en besluiten, zijn door Hem daar ingesteld (Rom.13:1). En alle goede
dingen zijn een geschenk van Hem (Jac.1:17). Wanneer er meer uitleg nodig is, laat de kinderen dan spreken
over de geldigheid van de woorden die we uiten. Eens we begrijpen wat de Schrift zegt over Gods
soevereiniteit en gedetailleerde controle, realiseren we ons dat termen zoals geluk, slachtoffer, hulpeloos, ter
nauwe nood ontkomen en toeval misleidend zijn. Wij zijn door God gezegend, worden door Hem verzorgd,
beschermd, zijn deel van een goed en volmaakt plan en Hij waakt over ons.
Visueel hulpmiddel
Neem verschillende voorwerpen mee en leg uit dat bij elk van deze het gebruik verandert als het verhaal
voortgaat. Gebruik een kroon als je spreekt over koningin Wasti, maar geef het later aan Ester. Gebruik een
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IJSBREKERTJES
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Schrijf op stroken papier acties die de kinderen kunnen doen: springen, marcheren, wiebelen, dansen, op tenen
lopen, etc. Stop deze in een zak of doosje. Nadat je het vers met elkaar (hardop) gelezen hebt, laat een kind
een actie uit de doos pakken. Laat de kinderen deze handeling doen terwijl ze het vers opzeggen. Na het vers
een paar keer herhaald te hebben, kun je bepaalde woorden van het bord vegen en het spel voortzetten. Laat
een ander kind weer een actie uit de doos halen en laat hen met deze handeling het vers herhalen. Neem ook
weer wat woorden weg van het vers.
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opgerold papier als boekrol, zodat dit het jaarboek voorstelt waarin vermeld wordt dat Mordekai de koning
gered had; later kan de rol gebruikt worden voor de koning als die niet kan slapen. Gebruik een
onderscheidingsteken wat Haman voorstel die autoriteit heeft en geef dit later aan Mordekai. Gebruik een
strop wanneer je spreekt over Hamans complot om Mordekai op te hangen, maar gebruikt het later bij de
uitleg dat Haman werd opgehangen met zijn eigen strop. Gebruik een kalender om te laten zien dat er een dag
gekozen werd voor de dood van de Joden; later was dat de dag dat de vijanden van de Joden vernietigd
werden. Gebruik een zwaard als je spreekt over het plan van Haman om de Joden te doden; later kan het
zwaard gebruikt worden bij de vernietiging van de Joodse vijanden. Elke keer wanneer je “later” aanhaalt,
benadruk dan Gods soevereine plan.

KNUTSELWERKJES
Gods bescherming
Geef elk kind een kopie van de bladen “Gods bescherming.” Laat hen het schild langs de dikke lijnen uitknippen
en dan langs de stippellijnen omvouwen om flappen te maken. De kinderen kunnen de vier plaatjes inkleuren
en dan de achterkant van de eerste pagina op de voorzijde van de tweede pagina plakken, vermijd dat de lijm
de flappen dichtmaakt. Aan de binnenkant van elke flap is een uitleg over hoe God verschillende elementen uit
het verhaal gebruikte om Israël te beschermen. De kinderen kunnen de plaatjes versieren met glittertjes (voor
de kroon), garen (voor de strop), aluminiumfolie (voor het zwaard) en wattenbolletjes of weefsel (voor het
kussen).
Raadselachtige puzzel
Teken een puzzel raster over een van de kleurplaten en maak voor elk kind een kopie. Knip de stukken uiteen
en geef elk kind een reeks om weer terug ineen te steken en op een ander vel papier te plakken. Eens hun
puzzel compleet is kunnen de kinderen het inkleuren. Gebruik dit knutselwerkje om uit te leggen dat wij soms
niet zien hoe God bepaalde situaties in ons leven gebruikt, net als dat we niet kunnen zien hoe een enkel
puzzelstuk in het geheel past. Maar we kunnen er altijd zeker van zijn dat God het complete plaatje weet en
het volledig zal maken. Dit is precies wat Hij deed in het verhaal van Ester en de Israëlieten!
Papieren figuren
Geef elk kind een kopie van de bladen “Papieren figuren.” Laat hen het inkleuren en de figuren uitknippen.
Gebruik een splitpen om de arm van de koning aan zijn mouw vast te maken. De koning kan nu zijn scepter
opheffen en laten zakken. Gebruik kleine stukken plakband om de kroon van de koning en van Ester vast te
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Een ding tegelijk
Kleur een kopie van een van de kleurplaten en knip het in kleine vierkanten van gelijke grootte. Hang een vel
papier op die dezelfde aantal vakken heeft als de uitgeknipte vierkantjes. Terwijl je lesgeeft plak je
verschillende vierkanten op de juiste plaats van het lege vel papier. De kleurplaat moet compleet zijn op het
moment dat je op het punt in het verhaal komt wat er afgebeeld wordt op de kleurplaat. Vertel de kinderen
dat net als dat zij niet wisten wat voor afbeelding je aan het maken was, zo wisten de Joden ook niet wat God
voor hen gepland had. Ze moesten toekijken hoe Gods plan stukje bij beetje onthuld werd.
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Verklappen
Begin de les door dingen te “verklappen.” Vertel de kinderen dat aan het einde van de les er een Joodse
koningin zal zijn, een andere Jood de tweede leider van Perzië en dat de Joden hun vijanden verslaan. Laat de
kinderen daarna aandachtig naar het verhaal luisteren om te horen hoe God deze wonderbaarlijke dingen doet
en Zijn volk beschermd.
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maken. Bevestig elk figuur op een standaard door in de standaard een inkeping te maken en dan de figuren er
in te schuiven. De kinderen kunnen de papieren figuren gebruiken om het verhaal na te spelen.

KNUTSELACTIVITEITJES

Onze plannen vs. Zijn plannen
Verdeel de kinderen in twee groepen en laat hen tegen elkaar strijden in eenvoudige spelletjes. Het moet
duidelijk zijn dat de spelletjes oneerlijk zijn; “maak” elk spelletje zó dat er een groep zeker wint. Voorbeelden:
laat de groepen de hoogste toren bouwen, maar geef een groep meer blokken dan de andere. Laat hen
touwtrekken, maar bewerk het touw of de kracht van een groep. Vertel hen om een stuiter wedstrijd te
houden, maar geef een groep betere ballen. Deze spelen zullen waarschijnlijk frustrerend zijn als ze zich
realiseren dat er niets is wat ze kunnen doen om de uitkomst te wijzigen. Leg aan de kinderen uit dat Mordekai,
Ester en de Joden een gelijkaardig iets ervoeren. Maar God, die volmaakt goed en liefdevol is, bepaalt
soeverein de uitkomst van elke situatie. Haman dacht dat hij de situatie kon manipuleren voor zijn eigen
slechte doeleinden, maar God had de controle en beschermde Zijn volk.
Speciale behandeling
Omdat het verhaal van Ester langer is dan sommige lessen, kun je de les in twee delen geven. Wanneer de
kinderen binnenkomen, geef je elk kind een ticket wat hen toestemming geeft voor de speciale voorstelling van
Ester. Wanneer het tijd is om plaats te nemen op de stoelen, gaat een volwassene bij de kinderen langs om de
tickets te innen. Geef les uit Ester en stop op een geschikt moment in de les. Houd een teken omhoog dat zegt,
“Pauze” en laat de kinderen iets drinken of eventueel wat popcorn eten. Vertel hen dat ze moeten wachten om
te horen hoe God de Joden gered heeft.
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Riskante zaak
Speel een spel om de kinderen te helpen om de kwetsbaarheid en hulpeloosheid die Ester en de Joden ervaren
moeten hebben om geen controle over de situatie te hebben, te laten begrijpen. Kies een koning uit (liefst een
lesgever of helper) en vertel hen om zo wispelturig en willekeurig te zijn als maar kan. Laat enige kinderen voor
hem staan en, een voor een proberen de ‘koning’ welgevallig te zijn – door vriendelijk te zijn, grappig,
wanhopig verdrietig, etc. Als de koning er voor kiest om verheugd te zijn, steekt hij zijn scepter uit en ‘spaart’
het kind. Leg uit dat de kinderen vandaag zullen leren over iemand die op God moest vertrouwen tot het punt
dat het haar leven kon kosten. Een goede uitkomst werd niet gegarandeerd, maar zij moest kiezen om het
juiste te doen en te vertrouwen in de goedheid en beloften van God.
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Keus of toeval
Schrijf op een groot stuk papier een aantal karweitjes die gedaan moeten worden tijdens de zondagsschool (de
stoelen recht zetten, de stiften opruimen, het drinken inschenken, etc.). Sommige karweitjes zijn leuker dan
andere. Laat de kinderen rietjes trekken om te zien welk kind er verantwoordelijk is voor elke taak. (Je kunt ook
de namen van de kinderen op een reep papier schrijven en deze in een zak doen en dan een naam uithalen en
een kind de eerste taak laten doen, doe dit totdat alle karweitjes gedaan zijn.) Benadruk dat God alles in Zijn
hand heeft, ook wie welke taak moet doen. Hoewel het lijkt alsof het toeval is, is God werkelijk Degene die
beslist wat elk kind zou moeten doen. Vertel de kinderen dat ze vandaag leren over vele dingen die lijken
toevallig te gebeuren, maar dat God over alles de controle heeft.
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GODS BESCHERMING

GOD WERKTE IN HET BOEK ESTER DOORHEEN MENSEN EN OMSTANDIGHEDEN OM
ZIJN BELOFTE OM DE ISRAËLIETEN TE BESCHERMEN TE VERVULLEN.
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Haman liet galgen bouwen
om Mordekai aan op te
hangen, maar God zorgde er
voor dat hij er zelf stierf
nadat hij de slechte brief had
geschreven om alle Joden te
doden.

Haman probeerde een plan
te smeden om alle Joden te
doden
maar
God
beschermde hun en gaf hun
de kans om zich te
verdedigen en hun vijanden
te doden.

God bezorgde de koning een
slapeloze nacht zodat hij zou
gaan lezen over de goede
diensten die Mordekai had
gedaan zodat hij hem voor
Haman zou eren.
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God zorgde er voor dat de
kroon van Wasti werd
afgenomen en gegeven werd
aan Ester, een Joodse, die op
een dag de Israëlieten zou
helpen.
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GODS BESCHERMING
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PAPIEREN FIGUREN
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PAPIEREN FIGUREN
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GOD GEBRUIKT ESTER OM DE JODEN TE BESCHERMEN
(HANDREIKING KINDEREN)
ESTER

MEMORIEVERS
Ezra 7:10

Ezra was vastbesloten zich in de wet van de Heer te verdiepen
en haar in praktijk te brengen, en in Israël de bepalingen en voorschriften
van de wet te onderwijzen.

Wasti werd haar koninginschap ontnomen, omdat ze weigerde
 TE BUIGEN VOOR DE KONING.

EEN KIND TE KRIJGEN.

VOOR DE KONING TE VERSCHIJNEN.

DE WAS VAN DE KONING TE DOEN.

 Wie verkoos koning Ahasveros als nieuwe koningin? _________________
 Juist of fout: Mordekai hinderde een complot om de koningin te doden.
___________________________________________________________
 Haman wilde alle __________ doden.
 Wie werd aan de galg gehangen?
 HAMAN

ESTER

MORDEKAI

KONING AHASVEROS

 Slaagde Haman er in om alle Joden te laten doden? _________________
 Het Purimfeest werd gevierd om te herdenken hoe God de Joden
__________________________________________________________.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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KLEURPLAAT 1
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