Leidingdeel Bijbelstudie Esther – deel 4
Esthers gang naar de koning wordt gezegend
A) Doel
1.
2.
3.

Betekenis benoemen – Laat zien dat God de leiding heeft in de wereldgeschiedenis en ervoor
zorgt dat Zijn volk niet wordt uitgeroeid. De Messias zal komen!
Actualiteit aangeven – De Heere wil nog steeds mensen uit een moeilijke situatie verlossen.
En ook nu staat Hij in voor Zijn eigen werk. Dat gaat door en komt af!
Christus centraal stellen (de persoonlijke spits) – Als Esther pleit voor het behoud van haar
volk vertoont ze iets van het beeld van Christus. Ze mag op dat moment een type van Christus
zijn. Leg uit wat daarmee bedoeld wordt. Christus pleit nog steeds voor Zijn volk. Lees met de
jongeren artikel 26 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis over de enige voorbidding van
Christus.

B) Achtergrondinformatie
Voor de uitleg van bepaalde details in Esther 4, 5 en 7 verwijzen we naar de kanttekeningen op de
Statenvertaling, de kanttekeningen op de NBG-vertaling 1951 en naar deel 2 van Leren en leven van
drs. P. Cammeraat waarin het boek Esther besproken wordt.
Suggesties voor verdieping
-

Bijbel: Gen. 18:23-33; Gen. 44:14-34 (Het pleidooi van Abraham en Juda voor anderen.)
Geloofsbelijdenis: Vraag en antwoord 31 van de Heidelbergse Catechismus; Artikel 26 van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis
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C) Suggesties voor de avondvulling
Niveau 1

Niveau 2

Alternatieve startopdracht
Zoek op internet een filmpje van een
bevrijding uit een benarde positie
(mijnwerkers bijv.). Aan de hand daarvan kan
een overgang gemaakt worden naar deze
schets.

Alternatieve startopdracht
We krijgen allemaal wel eens een advies van
een ander om op een bepaalde manier te
handelen. Hoe gaan wij om met adviezen van
anderen? Gaan we daar serieus op in of
weten we het zelf altijd beter? Hoe kun je het
beste met een advies van een ander
omgaan?

Bijbel
Esth. 4:1-5:8; 7:1-7.

Bijbel
Esth. 4:1-5:8; 7:1-7.

Vragen
Laat deze altijd aan de orde komen op je
verenigingsavond!
1. Kun je in het kort vertellen wat in dit
gedeelte wordt verteld?
2. Hoe zien we Gods hand in dit gedeelte?
3. Hoe zal Haman zich gevoeld hebben bij de
ontknoping?

Vragen
Laat deze altijd aan de orde komen op je
verenigingsavond!
1. Kun je een korte samenvatting geven van
het gedeelte dat is gelezen?
2. Wat bedoelt Mordechai met wat hij zegt
in Esth. 4:14?
3. Wat vinden jullie van Esthers pleidooi in
Esth. 7:3 en 4?

Keuzevragen
Vraag 2, 4, 6
Opdracht 1 (pag. 22)
Stelling 2 (pag. 25)
Casus (pag. 26)
Overige verwerking
Gastspreker
www.lcj.nl/verwerkingplus16
www.hhjo.nl/verwerkingplus16

Keuzevragen
Vraag 1, 2, 3, 5, 6
Opdracht 2 (pag. 24)
Stelling 1 (pag. 22)
Casus (pag. 26)
Overige verwerking
Gastspreker
www.lcj.nl/verwerkingplus16
www.hhjo.nl/verwerkingplus16

Misschien is er een gemeentelid dat in een
gevaarlijke situatie is geweest en daaruit
verlost is. Vraag of hij daarover wil komen
vertellen en hoe hij dat ervaren heeft.

Misschien is er een gemeentelid dat in een
gevaarlijke situatie is geweest en daaruit
verlost is. Vraag of hij daarover wil komen
vertellen en hoe hij dat ervaren heeft.

Er kan met elkaar verder doorgesproken
worden over de inhoud en de betekenis van
de voorbidding van Christus bij de Vader.
Wat een troost is dat voor Gods kinderen en
onmisbaar voor ons allemaal!

Er kan met elkaar verder doorgesproken
worden over de inhoud en de betekenis van
de voorbidding van Christus bij de Vader.
Wat een troost is dat voor Gods kinderen en
onmisbaar voor ons allemaal!

D) Antwoorden en suggesties
Bijbelstudieopdracht
Kijk voor meer informatie het pdf-bestand met 24 Bijbelstudiemethoden op:
www.lcj.nl/verwerkingplus16
www.hhjo.nl/verwerkingplus16

Opdracht 1 (pag. 22)
Het zou mooi zijn als één van de jongeren een dergelijke situatie zou kunnen vertellen. Zo
wordt duidelijk dat God nog steeds dergelijke dingen doet, ook op een lager niveau.
Vraag
1. Het scheuren van het bovenkleed wijst op het verdriet dat het hart verscheurt; het aantrekken
van een rouwgewaad (een ‘zak’) wijst erop dat de drager ervan een groot verdriet heeft; as op het
hoofd wijst daar ook op; het groot en bitter geroep wijst erop dat de roeper in grote problemen zit,
intens verdriet heeft en rouwt om een aangrijpende gebeurtenis.
Stelling 1 (pag. 22)
Deze stelling is onjuist. Mordechai rouwt inderdaad op een typisch Joodse manier. Tegelijk
beseft hij als geen ander wat er op het spel staat. En dat hij dit alles zelf in werking gezet
heeft, zal misschien ook door hem heengegaan zijn.
Vragen
2. De handelwijze van Mordechai komt wat bot op ons over. Zijn reactie laat echter zien hoeveel
er voor hem op het spel staat en dat hij beseft dat er via Esther wellicht een uitweg is. Dat zal
ook de enige mogelijkheid zijn. Niemand anders, ook hij zelf niet, zal voor het behoud van
Joodse volk kunnen pleiten.
3. a. Het is te begrijpen dat dit soms opgemerkt wordt. Toch is het niet juist. De Heere is in de
verste verte niet te vergelijken met Ahasveros! Wie tot Hem komt, hoeft niet bang te zijn of hij
wel welkom is. We zijn altijd welkom bij Hem (vgl. Joh. 6:37; Hebr. 4:16)!
b. Een goed woord doen voor iemand; aanspraak maken op wat de ander heeft beloofd. We
mogen de Heere herinneren aan wat Hij ons heeft beloofd en vragen of Hij Zijn beloften in ons
leven wil vervullen.
Opdracht 2 (pag. 24)
Waarschijnlijk komt vasten in onze kringen weinig voor, omdat we geen raad weten met de Bijbelse
gegevens erover. Vaak vinden we het maar rooms en daarom niet bij ons passen. Toch spreken
zowel het O.T. als het N.T. erover. Zie bijvoorbeeld: 1 Sam. 7:6; 31:31; 2 Sam. 12:16; 21-23; 1 Kon.
21:27; Ezra 8:23; Neh. 1:4; Jes. 58:3,4; Mat. 4:2; 6:16-18; Mar. 2:18-20; Luk. 18:12; Hand. 10:30;
13:2,3.
Misschien zijn we ook te materialistisch geworden om te kunnen vasten. Maak concreet hoe het in
onze tijd kan.
Leestips:
 Vasten en minderen, Dr. A.A. Teeuw
 Vasten en bidden, ds. W. Visser
 Honger naar God, John Piper

Vraag
4. Waarschijnlijk voelt ze de eerste keer aan, dat ze moet wachten tot de volgende keer. De Heere
leidt het zo, omdat de ontknoping de volgende dag moet plaatsvinden.
Stelling 2 (pag. 25)
De conclusie in deze stelling is onjuist. Esther had zo haar redenen om haar Jood zijn te
verbergen (al weten we niet of dit ook góed was. Daniël en zijn vrienden maakten een andere
keus). Maar als het erop aankomt, komt ook Esther er voor uit. Laten wij er vooral voor
uitkomen dat we christen zijn. Wie weet wat dat bij de ander doet!
Vragen
5. a. Hij verliest wel snel zijn zelfbeheersing voor zo’n belangrijk vorst. Vreemd is dat hij zo
‘onwetend’ reageert (Esth. 7:5) terwijl hij toch wist welke wet hij op advies van Haman heeft
uitgevaardigd?
5. b. Eigenlijk had ze de verkeerde gedachte van haar man moeten wegnemen (dat Haman haar
wilde onteren). Dat was helemaal niet aan de orde. Het is niet duidelijk waarom Esther dat niet
doet. Tegelijk is Esther eerlijk. Haman was ook een afschuwelijk mens.
6. a. Abraham en Juda. Ook in deze geschiedenissen pleit een mens voor een ander. In de
geschiedenis van Esther staat ook haar eigen leven op het spel. Dat is bij Abraham en Juda niet
het geval.
b. Dat is een directe en confronterende vraag. Toch is het goed om daar met elkaar over door
te spreken. Wijs de jongeren erop dat we zonder de voorspraak van de Heere Jezus in
levensgevaar zijn. Op onze zonden staat de doodstraf. Maar Jezus heeft die straf willen dragen
voor een ieder die door Hem tot God gaat. Dan is het echter wel van levensbelang dat we Hem
ook persoonlijk leren kennen. Vertel dat je jongeren!
Casus
1. Albert zou kunnen denken: Corine vindt haar vriendin belangrijker dan ik; Corine denkt meer aan
zichzelf dan aan mij; Corine vindt winkelen met haar vriendin leuker dan iets doen met mij. Toch
is het maar de vraag of deze gedachten juist zijn. Mordechai dacht ook bepaalde dingen over
Esther (4:13). Het is maar de vraag of dit klopte.
2. Corine zou verkeerde gedachten bij Albert hebben kunnen voorkomen door met hem te bellen
om aan hem uit te leggen waarom ze volgende week woensdag met haar vriendin gaat winkelen
(misschien moet ze iets belangrijks kopen en heeft ze het advies van haar vriendin daarbij nodig
of andersom).
3. Door direct zijn vriendin te bellen en haar vriendelijk om uitleg te vragen over deze mededeling.
E) Extra voorbereiding
Afhankelijk van de invulling van de avond(en) kunnen dingen opgezocht en klaargezet worden.
Computer en beamer klaarzetten, filmpje opzoeken en testen.

