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Liturgie morgendienst 
 

oproep tot eredienst en votum 
zegengroet met amen 

zingen Psalm 143 : 1, 8, 9 
wetslezing (Deut.5) 

zingen Gezang 109 : 1, 4 ‘Halleluja, lof zij het Lam’ 
gebed (belijdenis van schuld, dank voor de genade, gebed om leiding en verlichting door de Heilige Geest) 

lezen Ester 3 
zingen Psalm 7 : 3, 6 
tekst Ester 7,1-8,2 

preek / thema: Ester komt bij koning Ahasveros eindelijk op voor haar bedreigde volk 
zingen Psalm 124 

dankgebed en voorbeden 
inzameling gaven 

slotzang Gezang 144 GK ‘Heer God, wij allen loven U’ / wisselzang: 1allen, 2allen, 3allen, 4mannen, 5vrouwen, 6allen 
zegen, met als amen Gezang 144 : 7 

 

Titel: De geschiedenis kantelt. Preek over Ester 7,1-8,2 

 

Samenvatting: 

Thema: Ester komt bij koning Ahasveros eindelijk op voor haar bedreigde volk. 

In wat er dan gebeurt, zien we drie aanwijzingen dat God aan het werk is: 

1 Israël wordt geholpen, zelfs als er een wet van Meden en Perzen is uitgevaardigd 

over hun vernietiging. God trekt zich het lot van zijn volk aan, Hij is trouw. 

2 Wat Haman Mordechai en zijn volk wilde laten overkomen, overkwam hemzelf en 

zijn familie. De Here vernedert wie zichzelf verhoogt (Jes.2,10-21 e.a.). 

3 Haman sterft aan de paal die hij voor Mordechai had laten neerzetten. Wie slechte 

plannen maakt tegen onschuldigen, valt in zijn eigen zwaard. God hanteert de wet 

van de valkuil (Psalm 7,12.16-17; vgl. 140,10-12). 

 

Preek: 

 

Geliefde gemeente van Jezus Christus, zusters en broeders, 

 

Soms hebben christelijke mensen invloedrijke posities in de samenleving. En soms 

ergeren we ons, omdat ze daar voor het oog niets mee doen voor hun geloofsgenoten. 

We vragen ons af: bekommeren ze zich wel om hun broeders en zusters, zijn ze wel 

trouw? 

 

Het kan ook andersom. Dan merken we ineens dat iemand christen is als hij zijn 

positie gebruikt om het volk van God een goede dienst te bewijzen. Nooit geweten, 

maar toch fijn dat hij solidair is met zijn geloofsgenoten! 

 

Niet iedereen die helpen kan, heeft daar onmiddellijk erg in, en zin in. We zien het in 

de geschiedenis van Ester. 

 

Thema: Ester komt bij koning Ahasveros eindelijk op voor haar bedreigde volk 
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Kennen jullie het verhaal? Ester heeft een schoonheidswedstrijd gewonnen en is 

koningin van Perzië geworden. Ze is met koning Ahasveros getrouwd, de machtigste 

man van dat moment. 

 

Eerst heeft ze geheim gehouden dat ze Joods was, en dat Mordechai (die ook bij de 

koning werkt) familie van haar was. Maar nu komt ze uit de kast. 

 

Hoe is Ester zover gekomen? Ze zegt het zelf: het is de doodsnood van haar volk, 7,4. 

De toestand is kritiek. Het is nu voorjaar 474. En er is een wet gemaakt dat op de 13e 

adar, 7 maart volgend jaar (3,13), alle Joden in het Perzische rijk moeten worden 

uitgeroeid. Haar neef en pleegvader Mordechai heeft het haar verteld. Hij heeft haar 

overgehaald er iets tegen te ondernemen, omdat ze daarvoor in de goede positie is 

(4,1-15). Ze belooft Mordechai dat ze het zal doen (4,16-17). 

 

Om haar punt bij de koning aan te kaarten heeft ze een groot risico genomen. Ze 

vraagt op eigen initiatief belet bij de koning (5,1-5). Volgens de etiquette van het hof 

mocht dat eigenlijk niet. Ze doet het toch, zo voorzichtig mogelijk, en ontdekt dat de 

koning haar nog steeds heel graag mag. Ze vat moed en nodigt de koning en Haman 

uit voor een lunch. Ze creëert een geschikt moment om haar probleem aan de koning 

voor te leggen. Maar ze durft niet goed. Het worden twee maaltijden, zo moeilijk 

vindt ze ’t (5,6-8). 

 

Als het dan zo ver is, moet ze haar positie als koningin in het geding brengen, verzen 

3-4: ‘als u mij goedgezind bent, schenk mij en ook mijn volk dan het leven, want we 

zijn verkocht mijn volk en ik om te worden uitgeroeid’. Ze vraagt de koning of haar 

volk mag meedelen in zijn sympathie voor haar. 

 

Daarmee stijgt ze boven zichzelf uit. Ze krijgt zelfs iets van de allure van Mozes, die 

opkomt voor Israël na de zonde met het gouden kalf, Exodus 33,13-17. De Here wil 

niet persoonlijk met Israël mee trekken naar het beloofde land. Mozes zegt dan: ‘Als 

U niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat U 

mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij U met ons meegaat?’ 

 

Ester moet uitleggen dat zij en haar volk worden bedreigd met de dood, 7,4. Op 

afzienbare termijn al. Het is al besloten en beslist. Als er niets gebeurt, zal ze samen 

met haar volk worden gedood. 

 

Als koning Ahasveros vraagt wie daar dan wel achter zit, wijst ze Haman aan, de 

vertrouweling van de koning, de tweede man in het rijk. Ze maakt duidelijk dat het 

niet puur een persoonlijke kwestie is, maar dat zijn meedogenloosheid ook gevaarlijk 

is voor de koning en zijn rijk, 7,6. Zij noemt hem een meedogenloze schurk, een 

vijand pur sang. 
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De koning is geschokt. Hij moet even afkoelen in de tuin. Als hij terugkomt en 

Haman aan de voeten van Ester ziet liggen, wordt hij heel boos op Haman en 

veroordeelt hem ter dood. Hij kiest voor Ester. 

 

Op dat moment kantelt de geschiedenis. Ester blijkt alles mee te hebben, de liefde 

van de koning, de koningsgezindheid van Mordechai. Ze heeft ook Gods liefde voor 

Israël, zijn oogappel, mee. Haman gaat roemloos af, hij wordt uit de geschiedenis 

geschreven. 

 

Het resultaat van Esters poging om de zaak voor de Joden te veranderen is ingrijpend. 

De bedenker van de jodenvernietigingswet, Haman, wordt gedood. Zijn bezit komt 

aan Ester, die het aan Mordechai in beheer geeft. 

 

De moordwet van Haman is ondertussen nog niet ingetrokken. Dat kan niet zomaar, 

het is een wet van Meden en Perzen. De dreiging is er nog, maar er is wel een deur 

open gegaan. Een deur van hoop. Door de kier schijnt het licht van de verlossing. 

 

Hoe kan dat? Gods naam wordt niet genoemd in Ester. Daarom is dit boek een soort 

oefening in het lezen van de tekenen. Wie God kent, herkent zijn stijl van werken. 

Drie elementen springen eruit, en de schrijver heeft al zijn kunst gebruikt om die te 

laten uitkomen. 

 

1 Om te beginnen zien we dit: Israël wordt geholpen, het is zelfs niet verloren als er 

een wet van Meden en Perzen is uitgevaardigd over hun vernietiging. Ineens gaat er 

een deur van hoop open. Dat is typisch God! Dat is zijn trouw. Dat is zijn 

barmhartigheid. ‘Hij trekt zich het lot van Israël aan, zoals Hij aan onze voorouders 

heeft beloofd’, zingt Maria, de moeder van Jezus, een paar eeuwen later in haar 

lofzang. Het is karakteristiek voor Gods optreden. Mordechai zinspeelt hierop als hij 

tegen Ester zegt: ‘als jij nu je mond niet opendoet, op het goede moment, komt er van 

een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden’ (4,14). 

 

2 Vervolgens zien we in wat er gebeurt iets wat duidelijk bij Gods past: de totale 

omkering. Voor God liggen posities nooit vast. Je ziet het al aankomen in de carrière 

van Ester, van weeskind uit een familie van ballingen tot koningin van het Perzische 

rijk. De omkering wordt nog duidelijker in de afgang van Haman, en de promotie van 

Mordechai. Wat Haman Mordechai en zijn volk wilde laten overkomen, overkwam 

hemzelf en zijn familie. Mordechai krijgt Hamans hoge positie. Ester krijgt Hamans 

bezittingen. De Here vernedert wie zichzelf verhoogt (Jes.2,10-21). Maria, de moeder 

van Jezus, zong ook daarvan in haar lofzang: ‘heersers stoot Hij van hun troon, en 

wie gering is geeft Hij aanzien’. 

 

3 In de derde plaats zien we in wat Haman overkomt de ‘wet van de valkuil’. Wie 

slechte plannen maakt tegen onschuldige mensen, valt in zijn eigen zwaard. Als die 
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onschuldige Gods volk is, of zijn gezalfde, dan zeker –  maar deze wet geldt zelfs in 

het algemeen. Psalm 7: God is een rechtvaardige rechter, hij bestraft het kwaad, elke 

dag (vers 12), de vijand valt in de kuil die hij zelf heeft gegraven, het onheil keert 

zich tegen hem, het geweld komt neer op zijn eigen hoofd (16-17; vgl. Ps.140,10-12). 

Het spreekwoord ‘wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in’ formuleert een 

strategie van Gods recht. We zien deze goddelijke strategie doorschemeren als 

Haman sterft aan de paal die hij voor Mordechai had laten neerzetten. 

 

God is hier aan het werk. De tekenen bedriegen niet! Mordechai en Ester zijn 

helemaal geen speciale mensen. Je kunt je afvragen of ze God wel op een goede 

manier dienden. Je mag best je vragen hebben bij Mordechai’s persoonlijke trots, 

waardoor hij Haman zo kwaad maakte omdat hij weigerde voor hem te buigen. Het 

werd  uiteindelijk de aanleiding voor het besluit om alle Joden te vernietigen in het 

Perzische rijk! En hoe zuiver was Esters bereidheid om haar afkomst te verloochenen 

voor een hoge positie in een heidense hofhouding? Het staat haar lelijk in de weg als 

ze er later door de nood van Israël op terug moet komen. 

 

Nee, Ester en Mordechai waren misschien niet zulke voorbeeldige volgelingen van 

God, maar Hij gebruikt ze wel om zijn volk te redden. En dan blijkt Mordechai’s 

trouw aan de Perzische koning goud waard. Net als zijn solidariteit met zijn 

volksgenoten, de Joden, en met Ester zijn nichtje in het bijzonder. En Esters 

bereidheid om haar positie en haar leven te wagen voor haar volk, haar solidariteit 

met alle Joden, wordt als God er mee aan het werk gaat, samen met het verliefde hart 

van Ahasveros de hefboom voor een grote ommekeer in de geschiedenis. 

 

Als wij met deze dingen in ons achterhoofd om ons heen kijken in onze eigen tijd, 

moeten we zeggen: de dreiging blijft. Voor onze tijd is door Jezus en de apostelen 

gezegd dat Satan rondgaat als een boze leeuw die honger heeft naar prooi. Jezus heeft 

Satan wel de nekslag toegebracht, maar hij heeft altijd nog de ruimte om het de 

kinderen van God moeilijk te maken. 

 

De Tegenstander maakt daar gebruik van. De kinderen van de slang brengen de 

kinderen van de vrouw gevaarlijke slagen toe. In het kleine van de dagelijkse 

verleiding tot zonde. En zo nu en dan maakt hij zich heel groot met macht en geweld. 

Denk aan Hitler en zijn rijk. Die man gebruikte zijn macht om de Joden uit te roeien. 

Maar tegelijk ontketende hij de tweede wereldoorlog en ontregelde voor vele jaren 

het hele noordelijke halfrond. Op kleinere schaal gebeurt het nog altijd. In Afrika. In 

Azië. 

 

Als iemand een plan maakt om de Joden uit te roeien, moeten de alarmbellen van alle 

bijbellezers gaan rinkelen. Dan rolt iemand zijn mouwen op om God te dwarsbomen. 

Dan is het tijd om op je hoede te zijn. 
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Wat we in Ester lezen geeft ons moed, als mensen die bij Gods volk horen. Gods 

rechtvaardigheid staat niet stil. Uiteindelijk gaat het toch zoals God, zoals Jezus 

Christus, onze koning, het wil. Niemand kan ongestraft zijn gang gaan tegen Gods 

volk. Tegen geen enkele onschuldige, tegen niemand die zich niet verdedigen kan. Al 

is hij de machtigste persoon of de rijkste persoon op aarde, hij graaft zijn eigen graf, 

want hij meet zich met God. Op een dag loopt hij tegen daar tegen aan. 

 

God kan daarbij zijn mensen inschakelen op vooruitgeschoven posten. Ook 

christenen die op de plek waar ze terechtgekomen zijn, hun identiteit hebben 

verdonkeremaand, of laag hebben gehouden. Beroemde popmusici, presidenten, hoge 

ambtenaren, miljonairs, bankiers, generaals. Als het nodig is, kan God ze – ondanks 

henzelf – effectief inschakelen om zijn mensen te helpen. 

 

We hoeven ons niet terug te trekken uit onze samenleving. Maar we hoeven die ook 

niet om te gooien. Vroeger zeiden we: wie gelooft is niet revolutionair, gooit de 

structuren niet om, wie gelooft is anti-revolutionair, hij bouwt graag recht en trouw in 

in de bestaande structuren. God dienen waar Hij je neerzet – dat is onze roeping. Op 

een slecht moment kan de constructieve opstelling van de christenen in de 

samenleving, hun betrouwbaarheid, hun bereidheid om zich in te zetten voor de 

publieke zaak, goed van pas komen. 

 

Het is advent: het is nog nacht. Maar de morgenster staat al aan de hemel. De 

zonsopgang is aanstaande. Het licht van Gods liefde schijnt al in talloze 

mensenharten. 

 

Voor het Israël van de Perzische tijd ging er dankzij Ester een deur van hoop open, en 

gloorde er redding. Voor volgelingen van Jezus Christus in het nauw is er altijd hoop, 

God zit niet stil. Zijn recht niet en zijn ontferming niet. Hij kan elk moment het licht 

van zijn trouw en barmhartigheid aandoen. En Hij doet het, nu hier, dan daar. Op een 

goede dag voor altijd. Dan gaat de zon van zijn recht op. Amen 


