Leidingdeel Bijbelstudie Esther – schets 2
Esthers hoofd wordt gekroond

A) Doel
1. Betekenis benoemen – Esther 2 maakt duidelijk dat God soms een wonderlijke weg met
mensen gaat om Zijn doel te bereiken.
2. Actualiteit aangeven – Ook in onze tijd draait het bij veel mensen om mooi zijn, er goed uitzien
etc. Er is echter meer dan dat!
3. Christus centraal stellen (de persoonlijke spits) – Vanuit het huwelijk van Ahasveros en Esther
kan de lijn doorgetrokken worden naar het christelijk huwelijk en naar het volmaakte
(geestelijke) huwelijk tussen Christus en Zijn bruid.

B) Achtergrondinformatie
Voor de uitleg van bepaalde details in Esther 2 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: Genesis 37-50; Handelingen 8:26-40 (voorbeelden van mensen met wie God een
wonderlijke weg gaat om Zijn doel te bereiken).
Geloofsbelijdenis: Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus.
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C) Suggesties voor de avondvulling
Niveau 1

Niveau 2

Alternatieve startopdracht
Voor veel mensen zijn de sterren uit de filmen amusementswereld voorbeeldfiguren. Op
alle mogelijke manieren worden zij gevolgd
en wordt hun gedrag nagedaan. Onder
kerkelijke jongeren komt dit ook voor.
Stel de vraag: Wie is...? Vul een naam in van
een op dit moment bekende voetballer of
filmster. Vraag door naar wat ze van deze
persoon weten.
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Waarom weten we zoveel van hem/haar?
Waarom hebben dergelijke mensen zo’n
aantrekkingskracht op ons? Waarom hebben
roddelbladen zo’n aantrekkingskracht?
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Vragen
Laat deze altijd aan de orde komen op je
verenigingsavond!
1. Waar gaat het in Esth. 2:1-18 over?
2. Wat zegt het gedeelte uit Ef. 5 over de
verhouding tussen de man en de vrouw in
het huwelijk?
3. Wat betekent Ef. 5:31? Waar komen we
deze tekst ook tegen?

Vragen
Laat deze altijd aan de orde komen op je
verenigingsavond!
1. Wat is jullie opgevallen bij het lezen van
Esth. 2:1-18?
2. Wat heeft het gedeelte uit Ef. 5 te maken
met de eerste Schriftlezing?
3. Wat wordt bedoeld met de
onderdanigheid van de vrouw in vers 22?

Keuzevragen
Vraag 1, 3, 5
Opdracht 1 (pag. 9) en 2 (pag. 10)
Stellingen (pag. 14)
Casus 1 (pag. 11)

Keuzevragen
Vraag 2, 3, 4, 5
Opdracht 1 (pag. 9) en 2 (pag. 10)
Stellingen (pag. 14)
Casus 2 (pag. 13)

Overige verwerking
Gastspreker
www.lcj.nl/verwerkingplus16
www.hhjo.nl/verwerkingplus16




Nodig een weduwnaar of een
weduwe uit de gemeente uit om op
de vereniging te komen vertellen over
wat het betekent om je man of vrouw
te verliezen.
Nodig iemand uit de gemeente uit die
werkzaam is in de hulpverlening om
daarover te vertellen om zo te
ontdekken wat een liefdevol en
zorgzaam karakter kan betekenen.

Overige verwerking
Gastspreker
www.lcj.nl/verwerkingplus16
www.hhjo.nl/verwerkingplus16
Nodig een weduwnaar of een weduwe uit de
gemeente uit om op de vereniging te komen
vertellen over wat het betekent om je man of
vrouw te verliezen.
Iets doen voor een ander
www.lcj.nl/verwerkingplus16
www.hhjo.nl/verwerkingplus16
Spreek met elkaar af wie welke weduwnaar
of weduwe in de gemeente de komende tijd
gaat bezoeken.

D) Antwoorden en suggesties
Vraag
1. Er zal vast herkenning bij de jongeren zijn. Hopelijk hebben ze ervan geleerd om eerst goed na
te denken voordat ze wat gaan doen. Vooral bij belangrijke beslissingen is het belangrijk
biddend na te denken over wat de juiste weg zal zijn (vgl. Luk. 14:25-35).
Opdracht 1 (pag. 9)
David (zijn zonde met Bathséba en Uria), Zacheüs (hij kon zijn zonde waarschijnlijk niet meer bij
iedereen goedmaken), Judas (hij verraadde de Heere Jezus en kon Hem niet meer uit de handen
van het Sanhedrin krijgen), Paulus (hij kon niet ongedaan maken dat door zijn toedoen christenen
waren gedood).
Vragen
2. Laat iedereen zich vrij uitspreken over deze vraag. Wat kun je als jongeren doen bij een
sterfgeval in de gemeente? Mogelijkheden: een kaartje sturen, gaan condoleren, naar de
rouwdienst en/of de begrafenis gaan, een keer bij een weduwnaar of weduwe op bezoek gaan
(alleen of met een paar jongeren).
3. Probeer opnieuw de jongeren zich echt uit te laten spreken. Dit is een gevoelig onderwerp. Stel
vragen aan de orde als: hoe ver mag je gaan met make-up, welke kleding is voor kerkelijke
jongeren acceptabel en welke niet? Eventueel kan het ook gaan over hoe we erbij lopen (korte
rokjes, weinig verhullende T-shirts etc.). Leestip: Wat jongens moeten weten over hoe meisjes
denken door Jeff Feldhahn & Lisa Rice en Wat meiden moeten weten over hoe jongens denken
door Lisa Rice.

Opdracht 2 (pag. 10)
Er verschijnen heel veel bladen die op de een of andere manier met mooi zijn te maken hebben
(Libelle, Margriet, Clair, Vogue, Beau Monde, Elle). Een christen zal dergelijke tijdschriften met
grote terughoudendheid lezen en sommige helemaal niet.
Lagerhuisdebat
www.lcj.nl/verwerkingplus16
www.hhjo.nl/verwerkingplus16
Casus 1 (pag. 11)
1. Iedereen reageert op weer een eigen manier op een verlies. Wellicht dat jongeren zich
herkennen in Jonathan.
2. Dirk kan uitleggen dat Jonathan het moeilijk heeft met het verlies van zijn moeder en daarom
er ook moeite mee heeft om naar de JV te komen.
3. Misschien onderling afspreken om Dirk geregeld te bezoeken of iets met hem te doen. Hem
uitnodigen om thuis langs te komen om te praten of een spelletje te doen. Samen met hem het
graf van zijn moeder bezoeken.
Vraag
4. Het is moeilijk om aan te geven waarom Mordechai dit doet. Aan de ene kant lijkt het
berekening; dat hij niet openlijk uit durft te komen voor zijn en Esthers achtergrond. Aan de
andere kant kan het van wijsheid getuigen. Wat zou Ahasveros gedaan hebben, als hij meteen
had gehoord dat Esther een Jodin was? Wellicht was hij dan niet met haar getrouwd.
Casus 2 (pag. 13)
1. Uit enquêtegegevens blijkt dat veel jongeren geen moeite hebben met geslachtsgemeenschap
voor het huwelijk. Probeer een veilige omgeving te creëren (door deze vraag bijv. binnen kleine
groepjes te behandelen) waardoor jongeren eerlijk hun mening durven geven.
2. De Bijbel is er duidelijk over: geslachtsgemeenschap hoort thuis in het huwelijk. Zie o.a. Gen.
29:21; Lev. 18; Deut. 22:20; Hoogl. 4:12; Mat. 1:18; 19:5; Luk. 1:34; 2:36; 1 Kor. 7:9; Ef. 5:31.
3. ‘Bijna trouwen’ is nog niet hetzelfde als getrouwd zijn. Hoewel Maria met Jozef ondertrouwd
was (een nog sterkere verbintenis dan een verloving in onze tijd en cultuur) had Maria geen
gemeenschap met Jozef (Luk. 1:34). Dus nee, Angela moet nog een paar weken wachten,
totdat ze met Peter getrouwd is. Dan mag ze zich helemaal aan hem geven.
4. Dit is geen makkelijke vraag. Ook onder christenen variëren de meningen hierover zeer. Toch is
het heel belangrijk om in je verkeringstijd duidelijke grenzen te stellen. Afspraken moeten
duidelijk en praktisch zijn, maak ze samen op momenten dat het goed gaat. Wacht niet tot het
fout gaat, maak ze nu, God biddend om wijsheid maar ook om kracht om de afgesproken
grenzen ook te houden. Een heldere richtlijn bieden de regels van prof. J. Douma en Walter
Trobisch. Zo maar wat voorbeeldafspraken die zij noemen:
- We houden onze kleren aan
- We raken elkaars geslachtsdelen niet aan

-

We strelen elkaar niet onder de kleren
We bevredigen elkaar niet
We gaan niet samen onder de douche
We gaan niet samen op vakantie en slapen niet in een bed

Natuurlijk zijn/komen er momenten in je verkeringstijd, dat je niet anders wilt dan deze
afspraken overboord gooien. Houd ze echter samen. Hoe verder je gaat, hoe lastiger het wordt
om bij de laatste stap weg te blijven: lichamelijk één worden; dat wat God voor je huwelijksdag
wil bewaren. Het doel van ons leven is om tot eer van de Heere te leven. Alle gebieden van het
leven, dus ook seksualiteit zijn daarvoor bedoeld. Christus is erbij als je samen bent, ook als je
alleen bent. Dat geeft verbondenheid, maar ook verantwoordelijkheid.
Stellingen (pag. 14)
www.lcj.nl/verwerkingplus16
www.hhjo.nl/verwerkingplus16
1) Het kan zijn dat een jongere het eens is met deze stelling. Vraag daar dan op door. Het is
veel belangrijker dat je vriend een goed karakter heeft dan dat hij er stoer uitziet. Als het je
man wordt, zal hij bij het ouder worden zijn stoere uiterlijk kunnen verliezen. Maar van een
goed karakter zul je altijd plezier hebben. De buitenkant is betrekkelijk, een goede
binnenkant heeft veel meer waarde!
2) Mooi zijn doet het oog goed, maar een goed karakter heeft veel meer waarde. Natuurlijk
mogen meisjes er wel voor zorgen dat ze er verzorgd, netjes en aantrekkelijk uitzien. Maar
er zijn wel grenzen. De Bijbel laat zien dat het de Heere om het hart gaat. Lees samen met
de jongeren 1 Petr. 3:3-5 en Spr. 31:30.
Vraag
5a. Ef. 5:22-33 en Openb. 19:6-10; 22:17. Vanuit het boek Hooglied kan ook de lijn naar
Christus en Zijn bruidsgemeente getrokken worden.
5b. Overeenkomsten: beide bruiden worden geworven; beide bruiden hebben een behandeling
nodig voordat het tot de bruiloft kan komen; beide bruiden doen er goed aan naar adviezen te
luisteren.
Verschillen: Christus’ bruid wordt niet aangenomen vanwege haar schoonheid. Jezus neemt
zondaren aan; zij mag altijd vrij tot de Bruidegom naderen; zij zal altijd de bruid van Christus
blijven.
E) Extra voorbereiding
Als er een beamer gebruikt kan worden, zou een aantal (voorkanten van de) magazines waarover
het in opdracht 2 gaat, gedownload kunnen worden ter illustratie bij de behandeling van deze
opdracht.

