Bijbelstudie Esther
Bijbelstudie 1

Het feest van de koning

Samen Bijbellezen
Esther 1: 1-12
Verwerking
Trek een lijn langs het groene gedeelte.
Vraag 1
a. Uit hoeveel landschappen bestaat het rijk van koning Ahasveros?
Antwoord
127 landschappen
b. Waar staat de troon van koning Ahasveros?
Antwoord
In de burg Susan
c. In welk jaar van zijn regering geeft Ahasveros een groot feest?
Antwoord
In het derde jaar
d. Hoeveel dagen duurt dat feest?
Antwoord
180 (!) dagen
Vraag 2
a. Waarom wilde koningin Vasthi niet naar het feest van Ahasveros komen?
Antwoord
Ze wilden zichzelf niet te schande maken bij al die dronken mannen.
b. Wat vind jij daarvan?
Antwoord
Vraag naar de mening van de kinderen. Als de eis ingaat tegen de geboden van God dan mag
je weigeren. Want we moeten God meer gehoorzamen dan de koning.
Om samen over te praten
Vraag naar de mening van de kinderen.
Het stemmetje in ons hoofd ( ons geweten) waarschuwt ons voor verkeerde dingen. We
moeten naar dat stemmetje luisteren en ons niet laten verleiden door alle mooie dingen. Dit
is makkelijker gezegd dan gedaan…
Om samen over te praten
Vraag weer naar de mening van de kinderen.




              

Een snoepje pakken, al lijkt het zo onschuldig is ook stelen net zo goed als het snoep uit de
winkel halen. Voor de kinderen kan het lijken of dat minder erg is, maar voor God bestaan er
geen grote of kleine zonden. Alle zonden zijn gelijk.
Verwerking
Koningin Vasthi moest weg, omdat God een plan had met Zijn volk. De nieuwe koningin
Esther, was een Jodin. God had een opdracht voor haar: Ze moest haar volk gaan redden.
Verwerking
Woordzoeker
___________________________________________________________________________
Bijbelstudie 2

Een nieuwe koningin

Samen Bijbellezen
Esther 2: 1-4
Esther 2: 10-20
Vraag 1
a. Waarvan?
Antwoord
Hij had er spijt van dat hij zijn vrouw zo lelijk had behandeld en zelfs weggestuurd had.
b. En waarom kon hij dit niet meer veranderen?
Antwoord
Volgens de wetten van de Meden & Perzen had Vasthi niet geluisterd en geweigerd haar
man, de koning, te gehoorzamen. Deze wet kon niet herroepen worden. Daarom kon het
niet veranderd worden.
c. Wat deden de dienstknechten van de koning, toen ze merkten dat hij verdrietig was?
Antwoord
Ze stelde voor om een andere ( nieuwe) vrouw voor de koning te gaan zoeken.
Verwerking
Vraag naar de mening van de kinderen. Hierbij is de inbreng van de kinderen erg belangrijk.
Van onszelf houden we geen rekening met God en Zijn geboden. Dit wordt anders wanneer
God in ons leven komt. Is dit wonder al in ons leven gebeurd?
Jakobus 1:5
En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft,
en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

Wanneer je de Heere oprecht ( eerlijk) bidt, wil Hij je die wijsheid geven om te doen wat hij
vraag. Zie ook de kanttekeningen bij de Statenvertaling




              

Vraag 2
a. Zou jij koning of koningin willen zijn en waarom wel/ niet?
Antwoord
Vraag naar de mening van de kinderen
b. Welke dingen horen bij een koning(in)
Antwoord
Veel geld, aanzien, belangrijk
Regeren, de baas over de mensen
Zorgen voor je onderdanen
c. En wat is het belangrijkste voor een koning(in)?
Antwoord
Dat ze wijsheid van God mag ontvangen om zo met verstand het volk te regeren. Maar het
allerbelangrijkste is dat ook de koning(in) een onderdaan mag zijn van het hemels paradijs.
Dit is ook voor ons het belangrijkste in ons leven!
Verwerking
Vraag naar de mening van de kinderen. Mogelijke antwoorden:
- Liefde voor de naaste
- Niet vloeken, roddelen
- Beleefd zijn
- Tegen anderen vertellen van de Heere Jezus
- Gehoorzamen

Bijbelstudie 3

Haman en Mordechai

Samen Bijbellezen
Esther 2: 19- 23
Esther 3: 1-6
Vraag 1
Wie zijn Teres en Bigthan
Antwoord
Twee kamerlingen ( lijfwachten) van de koning
Vraag 2
a. Buigen alle mensen voor Haman? Waarom wel/ niet?
Antwoord
Nee, niet alle mensen bogen zich voor Haman. Mordechai boog zich niet omdat hij een Jood
was en moest gehoorzamen aan Gods geboden. We mogen geen mensen aanbidden. Dit
komt alleen de Heere toe.




              

b. Welk boos plan bedenkt Haman?
Antwoord
Hij wilde Mordechai ( en met hem het hele Joodse volk) uitroeien. In de Kanttekeningen bij
vers 6 lezen we dat hij het niet de moeite vond om alleen Mordechai te doden.
Verwerking
Athalia
Farao
Hitler
Herodes

Hele familie van Joas werd vermoord
Jongetjes in de Nijl
Zes miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog
Jongetjes beneden de twee jaar in Bethlehem

Om samen over te praten
Praat hierover met de kinderen.
Vraag 3
a. Waarom is God voor jou wel/ niet de belangrijkste?
Antwoord
Vraag naar de mening van de kinderen. Het is belangrijk om dit in een goede sfeer te doen,
zodat de kinderen hun mening durven geven.
Het is pure genade van Gods kant als God voor ons het belangrijkste in ons leven is
geworden.
Vraag 4
a. Wat was het werk van een loper?
Antwoord
Om een belangrijke boodschap aan de bevolking te vertellen. Vroeger bestond er nog geen
post of internet. Dus dit was de snelste manier.
b. Wat voor boodschap moesten ze deze keer brengen?
Antwoord
De lopers moesten gaan vertellen dat het Joodse volk zou uitgeroeid worden
Verwerking
Maak de tekst eens af?
Antwoord
En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen
haar zaad, datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.
Laat de kinderen hier voor hen zelf antwoord op geven.
Verwerking
1. Mordechai
2. trots
3. bigthan



              

4. haman
5. hoogmoed
6. koning
7. teres
8. poerimfeest
9. Esther
N.B. De naam van Mordechai is per abuis verkeerd gespeld.
Bijbelstudie 4

Esther gaat naar de koning

Samen Bijbellezen
Esther 5: 1-8
Vraag1
Hoe spoort Mordechai Esther aan om naar de koning te gaan?
Antwoord
Hij trekt rouwkleding aan en gaat naar het paleis. Esther stuurt Hatach naar hem toe en via
hem hoort Esther dat er iets ergs gaat gebeuren.
Om samen over te praten
Neem zelf een aantal kranten mee, zodat de kinderen hieruit kunnen knippen. Vraag naar de
mening van de kinderen.
Veel Joden hadden zich gekleed in zakken en lagen in as neer. Ze vastten en baden God of hij
hen wilde helpen.
Klaagliederen
Vraag naar de mening van de kinderen.
Als je boos bent, dan ga je in tegen Gods wil. Al wat God doet is goed, ook al lijkt het voor
ons soms op het tegenovergestelde. De gevaren kunnen benauwen. Ze kunnen je angstig
maken. Dit lezen we ook in Psalm 55. Vertrouwen op God is het belangrijkste.
Vraag2
a. Hoe?
Antwoord
Niet eten of drinken. Bidden/smeken tot God.
b. Met wie?
Antwoord
Alle Joden en ook de jonge dochters die in het paleis bij koning Esther zijn\
c. Hoelang?
Antwoord
Drie dagen en nachten



              

d. Waarvoor?
Antwoord
Voor redding uit de nood.
Ga, vergader al de Joden, die te Susan gevonden worden, en vast voor mij, en eet of drinkt niet, in drie
dagen, nacht noch dag; ik en mijn jonge dochters zullen ook alzo vasten, en alzo zal ik tot den koning
ingaan, hetwelk niet naar de wet is. Wanneer ik dan omkome, zo kom ik om. Esther 4: 16

Vraag 3
Geluk hebben, pech gehad. Kun je deze uitdrukkingen als christen eigenlijk wel gebruiken?
Antwoord
Vraag naar de mening van de kinderen. Mogelijke antwoorden:
Alles in ons leven wordt bestuurd. Het gaat alles naar Gods wil. We kunnen dus niet spreken
van pech of geluk omdat God erboven staat.
Vraag 4
a. Waarom deed ze dat?
Antwoord
Tijdens de maaltijd is er volop wijn. Wanneer de koning veel wijn drinkt, wordt hij dronken
en weet niet meer goed wat hij doet..
b. Wat vindt je daarvan?
Antwoord
Vraag naar de mening van de kinderen
Verwerking
Oplossing geheimschrift
Wanneer ik dan omkome zo kom ik om.
Dit zegt Esther wanneer ze naar de koning gaat.

Bijbelstudie 5

Haman vernederd

Samen Bijbellezen
Esther 6
Vraag 1
a. De koning kan ook niet slapen. Wat doet hij?
Antwoord
Hij laat zich voorlezen uit een memorieboek. Hierin zijn allerlei gebeurtenissen uit het rijk
van de Meden & Perzen geschreven.
b. Wat doe jij als je niet slapen kunt? Schrijf dat in de wolkjes in de tekening?
Antwoord
Vraag naar de mening van de kinderen



              

Vraag 2
a. Welke vraag stelt de koning?
Antwoord
Wat zal men met dien man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft?
b. Welk antwoord geeft Haman?
Antwoord
Haman antwoordt:
Hem zal men het koninklijke kleed brengen, dat de koning pleegt aan te trekken, en het paard,
waarop de koning pleegt te rijden; en dat de koninklijke kroon op zijn hoofd gezet worde.
9 En men zal dat kleed en dat paard geven in de hand van een uit de vorsten des konings, van de
grootste heren, en men zal het dien man aantrekken, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft;
en men zal hem op dat paard doen rijden door de straten der stad, en men zal voor hem roepen: Alzo
zal men dien man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft!

Deze man moet goed worden gedaan en geëerd worden.
c. Wat doet Haman na afloop?
Antwoord
Hij vertelde tegen zijn vrouw Zeres hoe hij is vernederd.
Vraag 3
Waarom wel/ niet?
Antwoord
De knechten van de koning komen Haman halen om bij de koning te komen eten. Hij kan zijn
plan (nog) niet uitvoeren…
Verwerking
De Heere maakt arm en maakt rijk Hij vernedert, ook verhoogt Hij.
De zin betekent:
De Heere beslist wat hij met welke mensen doet. Hij is machtig om armen rijk te maken,
maar ook om hoogmoedigen te vernederen en nederigen te verhogen.
Vraag 4
a. Aan welk psalmvers doet deze tekst je denken?
Antwoord
Geen geval, geen zorg, geen list,
Oost, noch west, noch zandwoestijn,
Doet ons meer of minder zijn:
God is rechter, die 't beslist;
Die, als aller Oppervoogd,
Deez' vernedert, dien verhoogt.

b. Hoe ontvang je vergeving?
Antwoord
Door God te bidden om Zijn genade.



              

Verwerking
Je kunt veel verschillende woorden maken.
Welk kind kan de meeste woorden maken die te maken hebben met het verhaal?
Bijbelstudie 6

Mordechai verhoogd

Samen Bijbellezen
Esther 7
Vraag 1
a. Wat vraagt Esther aan de koning?
Antwoord
Indien ik, o koning, genade in uw ogen gevonden heb, en indien het den koning goeddunkt, men geve
mij mijn leven, om mijner bede wil, en mijn volk, om mijns verzoeks wil. Want wij zijn verkocht, ik en
mijn volk, dat men ons verdelge, dode en ombrenge. Indien wij nog tot knechten en tot
dienstmaagden waren verkocht geweest, ik zou gezwegen hebben, ofschoon de onderdrukker de
schade des konings geenszins zou kunnen vergoeden

Met andere woorden:
Als u goed gezind bent en het goed vindt, spaar dan mijn leven en het leven van mijn volk,
want men wil mij en mijn volk uitroeien. Als we als slaven verkocht waren, dan had ik niets
gezegd, maar nu smeek ik u spaar mij en mijn volk.
b. Wie gaf later ook Zijn leven voor Zijn volk?
Antwoord
De Heere Jezus
c. Ook voor jou? Waarom wel/niet?
Antwoord
Ga met de kinderen hierover in gesprek. Ga in op de vragen van de kinderen en stel uzelf
kwetsbaar op, door eerlijk te zijn.
Vraag 2
a. Hoe reageert de koning?
Antwoord
Hij is grimmig ( boos) en loopt de kamer uit en gaat naar de hof ( tuin) die bij het paleis is.
b. Hoe reageert Haman?
Antwoord
Haman schrikt en beseft dat dit zijn dood wordt. Als de koningin een goed woordje voor hem
doet, is er misschien nog een kans om in leven te blijven. Hij laat zich vallen op de bank waar
koning Esther ligt en smeekt om genade.
c. Wat vindt je van de Hamans reactie?
Antwoord
Vraag naar de mening van de kinderen.



              

Vraag 3
a. Hoe voelt Mordechai zich, denk je?
Antwoord
Vraag naar de mening van de kinderen.
Mogelijke antwoorden: dankbaar, blij, opgelucht. Zijn gebeden zijn verhoort.
b. Heeft Mordechai daar zelf voor gezorgd?
Antwoord
Nee, de Heere heeft hiervoor gezorgd.
c. Hoe kun je weten dat de Heere ook voor jou zorgt?
Antwoord
Dit zie je in de dagelijkse dingen. God geeft je gezondheid, voedsel, onderdak. Maar nog veel
meer. Hij wil niet dat één van ons verloren zou gaan en daarom mogen wij (nog) in alle
vrijheid naar de kerk, christelijke school, kinderclub. Ook daarin is de hand van God te zien.
Verwerking
a. Zou je met een paar woorden kunnen zeggen waar het over gaat?
Antwoord
Overal waar de nieuwe wet ( vers 13) gebracht werd, heerste blijdschap. De Joden waren blij
en dankbaar dat God hen gered had. Zelfs nu herdenken de Joden dit nog met het
Poerimfeest.
b. Waar word jij heel blij van?
Antwoord
Vraag naar de menig van de kinderen
c. . Wat geeft de grootste vreugde in je leven, denk je?
Antwoord
De dingen van deze wereld vergaan. De vreugde van de wereld is leeg en kaal. De grootste
vreugde is wanneer je mag weten dat de Heere Jezus ook voor jou zonden aan het kruis is
gestorven. Bidt daar maar veel om!
Verwerking
1
6
4
2

5
3

Zin 7 blijft over: Mordechai verhoogd




              

