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Jozef en Esther 
Les 13/13 - De rollen zijn omgekeerd (Esther 9-10) 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/ 
NL: http://www.verhoevenmarc.be/jozef-esther.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en bewerking door M.V. Update 15-01-2016 

 

 

De rollen zijn omgekeerd (Esther 9-10) 
Esther 9:1 noemt een belangrijke dag: de 13de dag van de 12de maand. Wat moest er gebeuren op die 
dag volgens het eerste koninklijke decreet (Esther 3:13)? Alle joden moesten gedood worden. Wat 
zou er op die dag moeten gebeuren volgens het tweede decreet (Esther 8:11-12)? De Joden mochten 
zich verdedigen. 
Voor de Joden was dit een nooit te vergeten dag in de geschiedenis. Zij die hoopten de Joden te 
verslaan en uit te roeien werden zelf verslagen! Voor de vijanden van de Joden waren de rollen nu 
omgekeerd. De verwoesters werden verwoest. Kan u denken aan een ander voorbeeld uit Israëls 
geschiedenis waar zij die de Joden wilden vernietigen, zelf vernietigd werden (Exodus 14:23-31)? 
De ondergang van de Egyptenaren in de Schelfzee. 
Dezelfde God die Israël bevrijdde in de dagen van Esther is dezelfde God die in Zijn voorzienigheid 
waakt over Israël vandaag (alhoewel de meeste Joden verblind zijn door ongeloof - Romeinen 
11:25). Een modern voorbeeld hiervan vond plaats in 1967 toen de rollen werden omgekeerd voor 
de vijanden van de Joden, de Arabieren: 
Verbazingwekkend is het enige woord ervoor. In 60 uur werd de oorlog die in het Midden-Oosten 
explodeerde een beslecht feit in de geschiedenis. Het kleine Israël overwon de omringende Arabi-
sche naties die gezworen hadden haar te vernietigen. Midden-Oosten allianties, machtsevenwichten, 
zelfs politieke grenzen namen nieuwe vormen aan, alsof ze gemuteerd waren door bijbelse cata-
clysmen. Zelden in de militaire geschiedenis is een overwinning zo efficiënt geweest of zo zichtbaar 
beslissend in zo’n korte tijdspanne. … De Israëli’s ervoeren een extase die aan weinig volkeren is 
gegeven, van welke generatie ook (Life, 16 juni 1967, p. 33, 38a). 
Wat is waar met betrekking tot Degene die waakt over Israël (Psalm 121:4)? Hij is “de Bewaarder 
van Israël”. 
Toen de Joden zich verzamelden om zich te verdedigen, was toen de Perzische overheid vóór de 
Joden of tegen hen (Esther 9:2-4)? “En al de vorsten van de gewesten, de stadhouders, de land-
voogden en zij die het werk van de koning deden, ondersteunden de Joden, want angst voor Morde-
chai was op hen gevallen”. Hoeveel vijanden doodden de Joden in de burcht Susan (Esther 9:5-6)? 
Vijfhonderd man. Wie was daarbij nog inbegrepen (Esther 9:10)? De tien zonen van Haman. 
Haman was er niet tevreden mee enkel Mordechaï te doden. Hij wilde alle Joden wegvagen (Esther 
3:6). Zoals de dingen verliepen was Haman niet de enige die zou sterven. Zijn 10 zonen en duizen-
den andere Jodenhaters (antisemieten) volgden hem in het graf.  
Hadden de Joden de toestemming om het bezit van hun vijanden buit te maken (Esther 8:11)? Ja. 
Maar zij deden dat niet (Esther 9:10, 15, 16). Het was enkel hun verlangen zich te verdedigen, niet 
zich te verrijken. 
De koning was verbaasd over de grote verwoesting die plaatsvond in de hoofdstad. “Als zij er hier 
500 gedood hebben, hoeveel dan niet elders?” (Vergelijk Esther 9:16). Er werden 75.000 jodenha-
ters gedood in de gewesten. Hoeveel dagen hadden de Joden nodig in Susan om hun vijanden te 
verslaan (Esther 9:18)? Twee dagen. Hoeveel vijanden werden bovendien gedood op de tweede dag 
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(Esther 9:15)? 300 man. Hoeveel dagen hadden de Joden nodig om in de andere gewesten hun vij-
anden te doden (Esther 9:16-17)? Eén dag. 
Wat werd volgens de wens van de koningin gedaan met de dode lichamen van Hamans 10 zonen 
(Esther 9:13-14)? “Laat men de tien zonen van Haman aan de galg hangen”. Dit betekent dat hun 
dode lichamen aan een paal gehangen of gespietst werden. Wat betekende het volgens Deuterono-
mium 21:22-23 voor een persoon dat zijn lichaam aan een houten paal gehangen werd? Het bete-
kende dat Gods vloek op hem was. 
Waarom was Gods vloek op Haman en zijn zonen (Genesis 12:3)? God had gezegd: “wie u ver-
vloekt [Abraham en zijn nageslacht], zal Ik vervloeken”. Wie is volgens Galaten 3:10 door God 
vervloekt? “Allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek”. Nooit heeft enige zondige 
mens ooit Gods heilige wet volmaakt gehouden (vergelijk Jakobus 2:10-11). U en ik zijn wetsover-
treders. Wie werd voor ons tot een vloek gemaakt en Wie betaalde de doodstraf die wetsovertreders 
verdienen (Galaten 3:13)? “Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons 
een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt”. Hij hing 
aan een hout voor u en ik (Galaten 3:13; Handelingen 5:30; 1 Petrus 2:24). Wat is nu op de gelovige 
wegens wat Hij heeft gedaan (Efeziërs 1:3)? Niet meer Gods vloek maar “alle geestelijke zegen in 
de hemelse gewesten in Christus”. Wij verdienen het vervloekt te worden, maar door de genade 
van God zijn wij gezegend! 
Gods vloek was zeker op Haman. Kan u een vers vinden in Esther hoofdstuk 9 (tussen vers 20 en 
32) dat perfect het “boemerangeffect” beschrijft zoals dat werkte in het leven (en de dood) van Ha-
man? Vers 25. 
De Joden ervoeren een verbazingwekkende ommekeer in de gebeurtenissen. Volgens Esther 9:22 
veranderde hun verdriet in blijdschap en hun dagen van rouw in dagen van feest en blijdschap! 
God kan iets wat een ramp lijkt omkeren in iets vreugdevols. Voor de discipelen van de Heer leek 
Zijn kruisiging een absolute ramp, maar God kon dit omkeren ten goede (Johannes 16:20). God kan 
ook de dingen die in uw leven als rampen lijken omkeren ten goede. Nog belangrijker: God kan u 
omkeren (vergelijk Handelingen 26:18). 
De Joden vierden deze grote bevrijding (Esther 9:17-19), en Mordechaï en Esther wilden dat deze 
viering zou blijven bestaan, op een jaarlijkse basis. Welke naam werd gegeven aan die Joodse 
feestdag (Esther 9:26)? Purim. Deze naam is een herinnering aan die vreselijke dag van vernietiging 
(gekozen door Haman middels het werpen van het lot of pur, zie Esther 3:7), die omgekeerd werd 
in een wonderlijke dag van bevrijding. 

Volgens Esther 9:27 moest deze feestdag gehouden worden door drie groepen van mensen: 
1. De Joden 
2. Hun nageslacht (hun kinderen en afstammelingen) 
3. Voor hen die Jood werden (zie Esther 8:17 – zulke mensen noemt met proselieten) 

Deze dagen moesten “Herdacht en gevierd worden door elke generatie” (Esther 9:28). Zij mochten 
nooit hun bevrijding en de omkeer in de gebeurtenissen vergeten!  

Het Purimfeest 
Purim is het feest dat genoemd wordt in Esther 9:26-28. Dit wordt nog steeds gevierd door het 
Joodse volk. Zie Esther 9:21. Tijdens dit feest wordt het boek Esther gelezen in de synagogen over 
de hele wereld. Dit feest moet ons eraan herinneren dat het Joodse volk onverwoestbaar is. God 
heeft een wonderlijk plan voor het Joodse volk en dit plan zal beslist uitgevoerd worden. Geen 
Haman, Hitler, Antichrist of wie dan ook zal God ervan weerhouden zijn beloften te houden voor 
de natie Israël. 

 
Wat mochten de Joden volgens Deuteronomium 15:15; 24:18 nooit vergeten? “En u moet bedenken 
dat u een slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de HEERE, uw God, u verlost heeft”. Hen 
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werd bevolen de dag van deze grote bevrijding elk jaar te vieren (Exodus 12:14-18). Hoe werd deze 
feestdag genoemd (Leviticus 23:5)? Pascha.  

> Zie het schema van de Joodse feesten: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/JoodseFeesten.pdf < 
Welke grote bevrijding zouden gelovigen vandaag nooit mogen vergeten (1 Korinthiërs 11:24-25; 
vergelijk 2 Korinthiërs 1:10; Kolossenzen 1:13; Galaten 1:4)? De dood en het lijden van de Heer 
Jezus waardoor Hij ons verlost heeft, herdacht in het Gedachtenismaal of het Avondmaal des Heren. 
Deze herdenking zou meer dan jaarlijks moeten gevierd worden (vergelijk 1 Korinthiërs 11:26)! 
In Esther 10 wordt de grootheid van Mordechaï vermeld (zie ook Esther 9:4). Haman zou maar al te 
graag de macht en positie van Mordechaï gehad hebben (vergelijk Esther 5:11-12; 6:7-9). Morde-
chaï gebruikte zijn macht en positie echter niet om zichzelf trots te verheffen, maar om het welzijn 
van de Joden te zoeken, zowel door zijn woorden als door zijn daden (Esther 10:3). Wat zou de ge-
lovige moeten zoeken (1 Korinthiërs 10:24, 33; Romeinen 15:1-3)? “Laat niemand zijn eigen voor-
deel zoeken, maar ieder dat van de ander”; “Want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, maar 
zoals geschreven staat: Al de smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen”. 
Mordechaï kwam op de tweede plaats na de koning (zie Esther 10:3). Welke andere Joden werden 
tot verheven posities aangesteld in de koninkrijken van deze wereld? 

1. Genesis 41:37-45:   Jozef (Egypte) 

2. Daniël 5:29; 6:1-3:   Daniël (Babylon en Medo-Perzië) 
3. Nehemia 1:11; 2:1:  Nehemia (Perzië) 

Overzicht van Esther 
Hoe God in Zijn voorzienigheid werkte (achter de schermen. Hij gebruikt mensen, gebeurtenissen, 
omstandigheden, enz.) om de volgende gebeurtenissen te veroorzaken: 

1.  Het afzetten van een koningin. 
2.  De keuze van Esther als koningin. 

3.  De keuze van de dag van de vernietiging. 
4.  Het veilige aantreden van Esther voor de koning. 

5.  De koning zijn herinnering van Mordechaï’s levenreddende daad. 
6.  De val van Haman. 

7.  De countering en overwinning van het onomkeerbare decreet. 
8.  De opmerkelijke ommekeer in de gebeurtenissen: van vernietiging naar bevrijding, van 

rouw naar blijdschap. 

God werkt en beweegt op mysterieuze wijzen! Dezelfde God die werkte in Esthers dagen is ook 
vandaag aan het werk – werkend in gebeurtenissen en omstandigheden, koningen en koninkrijken, 
en in de levens van mannen, vrouwen, jongens en meisjes – u inbegrepen! Onze studie van Esther 
heeft de waarheid geïllustreerd van het volgende gedicht (geschreven door een andere vrouw met de 
naam Esther). (Door de vertaling is de rijm weggevallen): 

De dingen gebeuren niet zomaar 
De dingen gebeuren niet zomaar, voor ons die God liefhebben 

Ze zijn gepland door Zijn dierbare hand 
Ze zijn gekneed en getimed door Zijn klok 

De dingen gebeuren niet zomaar, ze zijn gepland 
Wij gissen niet zomaar bij de dingen van het leven 

Wij christenen rusten gewoon in de Heer 
Wij worden gestuurd door Zijn soevereine wil 
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In het licht van Zijn Heilig Woord 
Wij die Jezus liefhebben wandelen door geloof 

Geen stap vooruit ziend 
Geen ogenblik twijfelend over wat ons lot mocht zijn 

Maar kijkend naar Jezus in plaats daarvan 
Wij prijzen onze Redder omdat Hij ons zo liefheeft 

Voor het plannen van elke zorg in ons leven 
Voor het schenken van geloof om op Hem te vertrouwen 

Voor zegeningen zowel als voor strijd 
De dingen gebeuren niet zomaar, voor ons die God liefhebben 

Voor ons die ons standpunt hebben ingenomen 
Ongeacht het lot, de koers of de prijs 

De dingen gebeuren niet zomaar, ze zijn gepland 
(Esther L. Fields) 

Hier eindigt onze studie over Jozef (God doet alle dingen samenwerken ten goede en tot Zijn heer-
lijkheid) en Esther (God werkt achter de schermen om zijn wijze plannen uit te werken). Vertrouwt 
u deze God om elk detail uit te werken in uw leven, tot Zijn heerlijkheid en voor uw goed? 
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