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Jozef en Esther 
Les 8/13 - Esther wordt koningin (Esther 1-2) 

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

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV of 1977) 
Vertaling en bewerking door M.V. Update 10-1-2016 

 
Historische achtergrond van Esther 

Esther 1:1-2 spreekt over een grote heerser genaamd Ahasveros. Hij was een Perzische koning die 
ook gekend was als Xerxes (de Griekse vorm van de naam). Hij regeerde van 486 tot 465 v.C. De 
volgende tabel met de belangrijkste Perzische koningen toont hoe Xerxes past in de Perzische ge-
schiedenis en de bijbelse geschiedenis: 

1. Cyrus de Grote (550-530 v.C.) 
Zie Jesaja 44:28; 45:1-4. Cyrus stond de Joden toe terug te keren naar Jeruzalem onder Zerub-
babel in 537 v.C., na de Babylonische gevangenschap (zie Ezra 1; 2 Kronieken 36:22-23). 
2. Cambyses (530-522 v.C.) 
3. Darius de Grote (522-486 v.C.) 
Darius vaardigde een decreet uit dat het werk aan de tempel moest voortgaan zonder ophouden 
(Ezra 6). Als gevolg van Darius’ goedheid aan de Joden, werd de tempel afgewerkt in 516 v.C. 
Verwar deze koning niet met Darius de Meder die in het boek Daniël wordt genoemd. (Zie Da-
niël 5:31; 6:1; enz.) Dit waren twee verschillende mannen. Darius de Meder was de gouverneur 
van Babylon onder Cyrus. 
4. Xerxes of Ahasveros (486-465 v.C.) 
Xerxes of Ahasveros is de koning in het boek Esther. Hij was de zoon van Darius de Grote. 
5. Artaxerxes I (465-424 v.C.) 
Deze Perzische monarch had een goede schenker - Nehemia. (Zie Nehemia 1:11 - 2:1). Deze 
koning stond Nehemia toe naar Jeruzalem te gaan voor het herstel van de muren van de stad 
(Nehemia 2). 
6. Darius II (423-404 v.C.) 
7. Artaxerxes II (404-359v.C.) 

 
 Juda____           Medo-Perzië 
  539-530 Kores (= Cyrus) 
537 terug o.l.v. Zerubbabel 530-522 Cambyses 
520 Zacharia en Haggaï 522-486 Darius I Hystaspis 
515 herbouw tempel voltooid 486-464 Xerxes I (= Ahasveros) 
458 Ezra naar Juda 464-423 Artaxerxes I Longimanus (= Arthahsasta) 
445 Nehemia landvoogd   
  423-404 Darius II Nothus (de Pers) 
  404-359 Artaxerxes II Mnemon 
  359-338 Artaxerxes III Ochus 
  338-336 Arses 
  336-331 Darius III Codomannus 
Vergelijkingstabel met de heersers van Medo-Perzië en Juda, volgens “Het ontstaan van Israël”, uitgave E.O. 1982 
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Daarom vonden de gebeurtenissen in het boek Esther plaats na de herbouw van de tempel in Jeru-
zalem (zoals weergegeven in het boek Ezra) en vóór het herstel van de muren van Jeruzalem (zoals 
weergegeven in het boek Nehemia). 
In het boek Daniël vinden we een profetische beschrijving van de vier grote wereldrijken of konink-
rijken die zouden opgericht worden, te beginnen met Babylon. Deze vier koninkrijken worden in de 
volgende tabel getoond: 

 

De gebeurtenissen in het boek Esther vonden plaats tijdens het tweede grote koninkrijk in boven-
staande reeks: het Perzische rijk. 

 
  

Het thema van Esther 
Er zat een grote Perzische heerser op de troon (Esther 1:2). Zijn koninkrijk reikte van India (West 
Pakistan, de regio ten westen van de Indus-rivier), tot Ethiopië (Esther 1:1). Zijn koninkrijk was 
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zo groot dat hij 180 dagen (bijna een half jaar) lang de luister van zijn koninkrijk liet zien aan zijn 
vorsten en dienaren (Esther 1:3-4). Zie de kaart hierboven (Perzië ca 500 v.C.) 
Waar was Israëls koning? Waar was JHWH, de God van de Joden? De Joden waren gevangen weg-
gevoerd door de Babyloniërs, en in de dagen van Xerxes waren de meeste Joden nog steeds ver weg 
van hun thuisland. Slechts een klein overblijfsel van de Joden was teruggekeerd naar Jeruzalem 
om Salomo’s tempel te herbouwen die Nebukadnezar had verwoest. Was de God van Israël nog 
steeds aan het bewind? Regeerde JHWH nog steeds? Brachten de Babyloniërs en Perzen Gods be-
stuur te niet? Controleerde Perzië de wereld en de zaken van de mensen, of deed JHWH dat? 
De naam van God wordt nergens genoemd in het boek Esther. De 66 boeken van de Bijbel noemen 
Gods Naam, behalve Esther en Hooglied. Waarom zwijgt het boek Esther over Gods Naam? Bete-
kent dit dat God niet bezorgd was over en Zich niet inliet met het volk Israël? Helemaal het tegen-
overgestelde! Alhoewel Gods Naam nergens in dit boek wordt vermeld, wordt Gods hand er over-
al in gezien! God werkt dikwijls “achter de schermen” om Zijn doelstellingen te verwezenlijken. 
Voor velen mag het schijnen alsof God helemaal niet werkt, maar voor de geestelijke mens is het 
vanzelfsprekend dat God aan het werk is, want Hij is Degene “Die alle dingen werkt overeenkom-
stig de raad van Zijn wil” (Efeziërs 1:11). Net zoals Nebukadnezar het ooit moest leren, zit God nog 
steeds op de troon. Zie Daniël 4:33-37; en zie ook 1 Timotheüs 6:15; 1 Kronieken 29:10-12; 2 Kro-
nieken 20:6: “God regeert over de koninkrijken van de heidenvolken” (het koninkrijk van Perzië 
inbegrepen!). God zit op de troon van het universum en Zijn koninkrijk heerst over alles (Psalm 
103:19). Zit Hij ook op de troon van uw hart? 
Niet enkel is Gods Naam afwezig in dit boek, ook Satans naam wordt daarin nergens gevonden. 
Toch ziet u in het boek overal het werk van de duivel. Satan is ook actief “achter de schermen” en 
hij werkte via zijn Haman in een diabolische (duivelse) poging om het volk van God uit te roeien. 
Als u dan dit interessante boek bestudeert, kijk dan uit naar Gods voorzienige werking “achter de 
schermen”! Wees u ook bewust van Satans boze activiteit, want ook hij is betrokken bij de zaken 
van de mensen. Het begrijpen van deze concepten zal helpen om het boek tot leven te brengen met 
waarheid en betekenis zoals nooit tevoren! 

Vasthi, de koningin, wordt afgezet 
(Esther Hoofdstuk 1) 

Het was Gods plan en doel om Esther tot koningin van Perzië aan te stellen, opdat door haar het 
Joodse volk mocht bevrijdt worden. Maar, er was al een koningin op de troon, wier naam Vasthi 
was (1:9, 11-12). Hoe kon God zijn plan verwezenlijken? 
Methode 1: de soevereine God kon direct interveniëren in de zaken van mensen door Vasthi af te 
zetten, bijvoorbeeld door het zenden van engelen om haar naar een ver land te voeren, of zelfs door 
haar te laten sterven. 
Methode 2: de Heer kon ook “indirect” en “achter de schermen” werken. Hij kon alle omstandig-
heden en gebeurtenissen controleren, zodat mensen hun eigen gang gingen maar uiteindelijk toch 
Zijn wil zouden doen. Een voorbeeld hiervan is dat God Judas en boze mensen toeliet om Zijn Zoon 
te verraden en te kruisigen, maar aan het eind ervan hadden zij Gods plan perfect vervuld. Zie Lu-
kas 22:22 en Handelingen 2:23. 
Zoals we zullen zien, gebruikte God de tweede methode om Zijn goede wil te vervullen. Hij ge-
bruikte een ongehoorzame vrouw en de wraak van een koning om Zijn goede wil te volbrengen! 

Bij vacant gekomen tronen gebruikt God soms de eerste methode (Handelingen 12:21-23; Dani-
el 4:28-33; 2 Koningen 15:5; Openbaring 19:11-20) maar meestal gebruikt Hij de tweede me-
thode (Mattheüs 2:19-20; Daniël 5:30-31; 2 Koningen 19:36-37, enz.). 

Wie regeerde als koning over het hele Perzische rijk (Esther 1:1)? Ahasveros. Hij dacht dat hij het 
hele koninkrijk bestuurde en controleerde, dat bestond uit 127 provincies (Esther 1:1). Maar eigen-
lijk was er een grotere Koning die zijn koninkrijk, en alle andere koninkrijken, controleerde (2 
Kronieken 20:6)! Welke was de hoofdstad van het Perzische rijk (Esther 1:2)? Susan. Dit kan ge-
vonden worden op hoger staande kaart van Perzië: zie de rode pijl. 
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Het feest dat genoemd wordt in vers 5 sloot aan op het feest van vers 3. Eerder had de koning de 
luister en rijkdom van zijn koninkrijk getoond. Hoelang heeft dat geduurd (Esther 1:4)? 180 Dagen. 

Vandaag wil onze God en Koning dat Zijn heiligen iets zien wat voor Hem erg kostbaar en 
heerlijk is; zie Efeziërs 1:17-19; 3:8-9; Kolossenzen 1:27. 

Volgens Herodotus, de Griekse historicus, was het tijdens deze maanden dat Xerxes een militaire 
expeditie plande tegen Griekenland (een poging om zijn 127 provincies uit te breiden!), wat later 
zou uitdraaien op een ramp! 
Volgend op die zes maanden van “pronken” richtte de koning een maaltijd aan voor iedereen in de 
burcht Susan (Esther 1:3, 5). Hoelang duurde dit feest (Esther 1:5)? Zeven dagen. De decoraties 
voor dat feest zijn beschreven in vers 6; het drinken is beschreven in vers 7; de regels en regelingen 
staan in vers 8. Deze mensen werd de vrijheid gegeven om zichzelf te behagen en zoveel of zo wei-
nig te drinken als zij wilden. De meesten van hen zullen waarschijnlijk veel gedronken hebben! On-
dertussen waren ook de vrouwen aan het feesten (vers 9)! 
Men kan zich de toestand van de koning en zijn gasten wel voorstellen op de laatste dag van het 
drankfeest, na zes dagen ‘in de drank’ gezeten te hebben (Esther 1:10), maar zijn vrolijkheid zou 
niet lang duren (Esther 1:12). Niet enkel wilde de koning pronken met zijn koninkrijk (Esther 1:4), 
hij wilde ook zijn mooie koningin tonen (Esther 1:10-11). Als u Vasthi zou zijn, zou u dan uitge-
stald willen worden ten aanzien van dronken gasten? Haar weigering is ergens begrijpelijk (Esther 
1:12). Als gevolg hiervan werd de koning kwaad en ontstak hij in woede (Esther 1:12). In plaats 
van op zijn gasten indruk te kunnen maken werd hij hoogst in verlegenheid gebracht. Deze grote en 
heerlijke koning was niet in staat het respect en de gehoorzaamheid te winnen van zijn eigen konin-
gin! Hij heerste over het grootste rijk van de wereld, maar hij kon zelfs zijn eigen vrouw niet bestu-
ren! 
Onmiddellijk keerde de koning zich tot zijn nauwste adviseurs, om te zien hoe hij een mogelijk po-
tentiële nationale crisis kon afwenden (Esther 1:13-15). De vrouwen in het Perzische rijk, zouden 
op hun mannen kunnen neerkijken en zeggen: “Als de koningin haar man ongehoorzaam kan zijn, 
waarom wij dan niet?” Men vreesde dat Vasthi’s daad van ongehoorzaamheid, als die niet bestraft 
zou worden, mogelijk een nationale ‘vrijheidsbeweging’ zou aansteken, met rampzalige gevolgen. 
Als de koning niet eens zijn eigen huis kon besturen, hoe kon hij dan zijn hele koninkrijk besturen? 

Hoe is dit principe toepasselijk op de leiders van een plaatselijke gemeente (1 Timotheüs 3:4-5; 
Titus 1:6)? Waarom is het belangrijk dat kerkleiders een hoogstaand voorbeeld zijn met betrek-
king tot huwelijk en ouderschap? Bedenk dat mensen vaak het (slechte) voorbeeld van leiders 
misbruiken als een excuus voor hun eigen zondige gedrag: “Als hij het doet, waarom ik dan 
niet?” 

De koning zou streng moeten optreden tegen Vasthi’s daad van ongehoorzaamheid, opdat alle 
vrouwen van het koninkrijk uit haar voorbeeld zouden leren dat ongehoorzaamheid niet loont 
(Esther 1:19-20). Het koninklijke decreet zou gepubliceerd moeten worden in het hele koninkrijk 
opdat vrouwen zouden weten dat vrouwelijk onrespect niet zou getolereerd worden: “Als de konin-
gin in de problemen komt door zo’n gedrag, hoeveel te meer dan de gewone vrouw”. Memuchans 
raad beviel de koning, het decreet werd gepubliceerd, Vasthi werd afgezet en haar koninklijke status 
werd gegeven aan “een andere vrouw” (1:19). Die persoon zou Esther worden! 
Het was Gods doel om Esther aan te stellen als koningin. Om dit doel te bereiken, moest de koning 
Vasthi afzetten. Esther hoofdstuk 1 toont hoe dit doel werd bereikt. Nu moest de koning een nieuwe 
koningin zoeken. Gods keuze was Esther. Wat zou de keuze van de koning zijn? 

Esther, de Jodin, wordt koningin 
(Esther Hoofdstuk 2) 

Nadat het decreet was gepubliceerd in het hele koninkrijk, was de woede van de koning bedaard 
(Esther 2:1). Toen hij uiteindelijk tot bedaren was gekomen dacht hij eraan dat hij een nieuwe ko-
ningin nodig had. 
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De dienaren van de koning hadden een plan dat hun heidense meester, Ahasveros, zeker zou beval-
len (Esther 2:2-4). Zij zouden zoeken naar de mooiste maagden van het koninkrijk. Uit de mooie 
deelneemsters zou de koning deze kiezen die hem het meest beviel! Als slechts twee maagden per 
provincie zouden uitgekozen worden, hoeveel deelneemsters zouden er dan zijn (zie Esther 2:3 en 
1:1)? 2 x 127 = 254. Hoeveel kans was er voor Esther, met zoveel deelneemsters (vergelijk Esther 
2:8), om de ene uitverkorene te worden? Vanuit menselijk standpunt leek die kans nihil. Vanuit 
Gods standpunt echter bestaat er niet zoiets als ‘kans’, maar enkel een soevereine God “Die alle 
dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil” (Efeziërs 1:11). 

Hoe zou een jonge gelovige een levensgezel(in) moeten kiezen? De koning zijn zoektocht was 
enkel op lichamelijke schoonheid en voorkomen gericht. Zit schoonheid dan niet dieper dan de 
huid? Bestaat er zoiets als “innerlijke schoonheid” (1 Petrus 3:3-6; 1 Timotheüs 2:9-10; Psalm 
90:17)? Uiterlijke schoonheid kan iemands ware innerlijk camoufleren. Het echte innerlijk zon-
der Christus is niet fraai. Maar innerlijke schoonheid, voortgebracht door de Heer Jezus, schijnt 
door alles heen en kan ook uitwendig gezien worden! Waar kijkt u naar in een anders mens? En 
wat zou iemand in u vinden? Hoe kan u innerlijke kwaliteiten ontwikkelen die van u de persoon 
kunnen maken die u moet zijn? Kunt u veranderen of verbeteren?  
Hoe kan een jonge vrouw innerlijke schoonheid en karaktersterkte ontwikkelen? Welke inner-
lijke kwaliteiten zouden jonge mensen moeten ontwikkelen? Wat betekent het “mannelijk” te 
zijn? Betekent dit dat een jonge man minstens 1.80m en atletisch gespierd moet zijn? Waar ziet 
God naar uit bij een man, en waar ziet God naar uit bij een vrouw? 
Of u nu een man of een vrouw bent, welke volgende kwaliteiten hoort u te ontwikkelen in de 
Heer? 

Bescheidenheid (geen aandacht trekken op jezelf, maar op de Heer). 
Respectabel kleden (netjes, proper, goed verzorgd, geen aanstoot geven). 
Een warme, echte vriendelijkheid (geen gekunstelde ‘smile’). 
Vriendelijk zijn zonder te flirten of te flemen. 
Vermijden wat niet gezond is (roken, vraatzucht, drankzucht, drugs, enz.). 
Nette en gezonde spraak (geen vloeken, geen vulgariteiten, geen vuile taal of moppen). 
Attent en behulpzaam jegens anderen. 
Seksueel zuiver zijn. 
Hoffelijkheid (doet u al eens de deur open voor anderen?). 
Bezorgdheid voor de noden van anderen. 
Kan u nog aan andere dingen denken?  
Wat deed een Jood in de hoofdstad van het Perzische rijk (Esther 2:5)? Joden behoren in Israël te 
zijn. Waarom was Mordechaï in Susan (zie Esther 2:5-6 en 2 Koningen 24:10-16)? Hij was een 
nakomeling van de ballingen uit Juda. Mordechaï’s nicht en geadopteerde dochter heette Hadassa 
(dit was haar Joodse naam) en Esther (dit was haar Perzische naam, en betekent “ster” volgens de 
Targoem). Wie was de vader van Esther (Esther 2:15)? Abichaïl, de oom van Mordechai, die haar 
als dochter had aangenomen. Haar moeder en vader waren beiden gestorven (2:7). Esther wordt 
beschreven als “mooi van gestalte en knap om te zien” (Esther 2:7). Dit kwalificeerde haar als een 
van de vele finalisten in de schoonheidswedstrijd van de koning (Esther 2:8). Esther won onmiddel-
lijk de voorkeur van de bewaarder van de vrouwen, omdat de zegen van God klaarblijkelijk op haar 
was (Esther 2:9). Welk feit verborg Esther overeenkomstig Mordechaï’s bevel (Esther 2:10)? “Es-
ther had haar volk en haar afkomst niet verteld”. 

Zouden gelovigen moeten verbergen dat zij tot de levende God behoren? Zie Romeinen 1:16; 
Jona 1:8-9; vergelijk dit met Esther 7:3-4. 

Voordat enige jonge vrouw bij de koning kon komen, moest zij eerst door een “schoonheidsbehan-
deling” heengaan die twaalf maanden duurde (Esther 2:12). Dit omvatte een behandeling met oliën, 
parfums en allerlei schoonheidsmiddelen, zoals beschreven in vers 12. Een heel jaar voorbereiding 
voor een korte beoordeling door de koning, tot zijn welbehagen! 
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De gelovige zal op een dag voor de Koning der Koningen staan (Romeinen 14:10-12; 2 Korin-
thiërs 5:10) waar hij of zij zal beoordeeld worden, niet uitwendig maar diep inwendig (1 Korin-
thiërs 4:4-5; vergelijk Hebreeën 4:13). De tijd om voorbereid te worden op die gebeurtenis is nu 
opdat we dan de Koning aangenaam zullen zijn (2 Korinthiërs 5:9; Efeziërs 5:10). 

Wanneer een meisje aan haar beurt kwam om voor de koning te verschijnen, mocht ze zichzelf op-
smukken met de sieraden en juwelen die zij vroeg, naar haar eigen wil en smaak (Esther 2:13). 
Toen Esther’s beurt kwam, “verzocht zij om niets anders mee te nemen dan wat Hegai, de hoveling 
van de koning, de bewaarder van de vrouwen, zei”. 

Er is iets wat belangrijker is dan uiterlijke opsmuk – zie 1 Petrus 3:3-4; 1 Timotheüs 2:9-10. 
Waarmee zouden gelovigen zich moeten bekleden, volgens Kolossenzen 3:12-14? 

Esther’s beurt kwam “in de tiende maand, dat is de maand Tebeth, in zijn [= Xerxes] zevende rege-
ringsjaar” (Esther 2:16). Vasthi werd afgezet in het derde jaar van zijn bestuur (Esther 1:3). Wat 
gebeurde er in deze lange vierjarige periode? De geschiedenis leert dat in die tijd Xerxes zijn mili-
taire campagne hield tegen de Grieken, en die was onsuccesvol. De verslagen koning hoopte enige 
bemoediging te krijgen van zijn nieuwe koningin. Esther was degene die hij koos en liefhad boven 
alle andere vrouwen (Esther 2:17). Zij ontving de koninklijke diadeem (Esther 2:17; zie Esther 
1:11) en werd koningin in plaats van Vasthi. Gods keuze was volbracht! God verwijdert koningen 
en koninginnen, en stelt ze aan (vergelijk Daniël 2:21). 

Wilt u Gods keuze voor uzelf? Laat Hem dan alle dingen uitwerken. Het is voor Hem, die alle 
gebeurtenissen en omstandigheden controleert, onmogelijk Zich te vergissen! Wees er zeker van 
dat uw hart bij Hem blijft en dat het uw grootste zorg is Hem te behagen (1 Korinthiërs 7:32). 

De koning richtte een grote maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren, ter ere van Esther (Esther 
2:18). Ondertussen was Mordechaï in staat Esther te spreken, en was hij bezorgd voor haar welzijn 
(Esther 2:11,19). In al die tijd gehoorzaamde Esther Mordechaï’s bevel om te verbergen dat zij een 
Jodin was. Zij was gehoorzaam en onderworpen aan haar “neef-vader”, net zoals zij altijd had ge-
daan in de tijd dat Mordechaï haar opvoedde (Esther 2:20). 

Vasthi was gekend voor haar ongehoorzame rebellie. Esther was gekend voor haar gehoorzame 
onderwerping (Esther 2:20). “Onderwerping” betekent “uzelf opstellen onder God en Zijn orde-
lijke regelingen”. Waar bent u voor gekend? Bent u onderworpen aan hen die boven u staan in 
huis, in de kerk, op het werk of in de school? Als u God vreest, dan zal u elkaar onderdanig 
zijn in de vreze Gods (Efeziërs 5:21). Wie was uw volmaakte voorbeeld van onderwerping (Lu-
kas 2:51)? 

Twee hovelingen werden erg kwaad tegen de koning en wilden hun hand aan hem slaan (Esther 
2:21). De Heer stond Mordechaï toe dit moordcomplot uit te vissen. Hij vertelde dit aan Esther en 
zij vertelde het aan de koning (Esther 2:22). De koning onderzocht dit en vond het juist wat Morde-
chaï zei (Esther 2:23). De criminelen werden terechtgesteld en de zaak werd opgeschreven in de 
officiële kronieken van het koninkrijk. In de voorzienigheid van God (God werkt ongezien achter 
de schermen) vergat de koning spoedig het incident en Mordechaï werd niet eens beloond voor de 
levenreddende informatie waarin hij voorzag. Later, op Gods tijd, zou deze daad herinnerd worden 
en een hele natie zou gered worden (vergelijk 6:1-3)! 
Wegens de wraak van de koning werd Esther koningin. Wegens de wraak van twee mannen werd 
de joodse natie behouden van vernietiging. Waarlijk: “de woede van mensen zal U tot lof zijn 
(Psalm 76:11)! 

In de eerste twee hoofdstukken van Esther hebben we de hand van God aan het werk gezien: het 
afzetten van Vasthi (hoofdstuk 1) en de aanstelling van Esther (hoofdstuk 2). Nu zullen we de ac-
tieve hand van Satan zien wanneer hij werkt door zijn gewillig instrument, Haman! Aan het eind 
zullen we zien wie de Grotere is (zie 1 Johannes 4:4)! 
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