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Jozef en Esther 
Les 9/13 - Esthers volk dreigt uitgeroeid te worden (Esther 3) 
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God werkt, en de duivel werkt ook 
(Esther 3) 

De naam van Satan wordt in het boek Esther niet gevonden, en toch was de duivel actief “achter de 
schermen” en trachtte hij Gods volk, de Joden, uit te roeien. Hier in Esther hoofdstuk 3 worden we 
voorgesteld aan de man die Satan gebruikte om zijn diabolische plannen uit te werken. 
  

Satans man: Haman 
Wie bevorderde Haman en maakte hem groot (Esther 3:10)? De koning. 
Hoe wordt Haman genoemd in Esther 3:10; 7:6 en 8:1? De tegenstander en vijand. 

Wie nog wordt een vijand genoemd (Mattheüs 13:39; vergelijk Lukas 10:17-19)? De duivel. 
Niet enkel was Haman een vijand, in Esther 7:6 wordt hij ook tegenstander genoemd (degene die 
tegen God en Gods volk is). Zo wordt ook de duivel genoemd (1 Petrus 5:8). De naam “Satan” be-
tekent “de tegenstander”. Hij is de vijand van God en allen die God toebehoren. Alhoewel Haman 
een boze vijand en tegenstander was, stond er nog een grotere maar onzichtbare vijand achter hem, 
die bezig was met het uitwerken van zijn boze plannen. 
Volgens Esther 3:1, werd Haman door Ahasveros bevorderd of groot gemaakt. 
Haman werd een zetel of troon gegeven boven alle andere vorsten! Wanneer een persoon erg hoog 
verheven wordt, kan hij slechts één richting op: naar beneden. Als je de top bereikt van een reu-
zenrad (van een attractiepark), kan je enkel nog naar beneden. Zoals we zullen zien ging Haman van 
de troon naar de galg. (zie Esther 7:10)! Het is interessant te leren hoe God deze trotse man neer-
haalde! 
Als een gelovige wenst verhoogd te worden, wat moet hij dan eerst doen (1 Petrus 5:6; Jakobus 
4:10)? Zichzelf vernederen. De weg naar beneden is de weg naar boven! God is Degene die een 
persoon kan verhogen en hem groot maken (Jakobus 4:10; 1 Kronieken 29:12, 25). Wat is het ge-
heim om groot te worden, volgens de Heer Jezus Christus (Mattheüs 23:11-12; 18:1-4; Markus 
10:43-45)? “Wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden”. Mochten wij zijn zoals Johannes 
de Doper die groot was voor de Heer (Lukas 1:15)! 

 
Mordechaï weigert zich neer te buigen 

Wat deden alle dienaren van de koning (Esther 3:2)? Zij knielden en bogen zich neer voor Haman. 
Waarom deden zij dat (Esther 3:2)? De koning had dit bevolen. Welke man weigerde dit te doen 
(Esther 3:2)? Mordechaï. De trotse Haman wilde door mensen aanbeden worden. Eén man weigerde 
dit te doen, omdat hij een Jood was (Esther 3:4). Hamans geestelijke vader, de duivel, wilde ook 
aanbeden worden (Mattheüs 4:8-9). Wie weigerde neer te buigen en Satan te aanbidden (Mattheüs 
4:10)? De Heer Jezus. De enige Persoon die aanbeden zou moeten worden is God (Mattheüs 4:10). 
In Esther 3:3 stelden de dienaren van de koning een vraag: “Waarom overtreedt u het gebod van de 
koning?” Wat denkt u dat het antwoord was? Soms is het noodzakelijk mensen ongehoorzaam te 
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zijn opdat wij God kunnen gehoorzamen (Handelingen 5:29). Mordechaï was de koning ongehoor-
zaam opdat hij de Koning der Koningen kon gehoorzamen! 
Toen Haman zag dat Mordechaï zich niet neerboog om hem te aanbidden (Esther 3:5), was hij met 
woede vervuld. 
  

De dag van de vernietiging 
De duivel kan voordeel halen uit de woede van mensen en dit gebruiken om zijn doelstellingen te 
vervullen. Maar God kan evenzo de woede van mensen gebruiken voor Zijn doel en lof (Psalm 
76:11). 
Hamans brandende toorn bewoog hem ertoe niet enkel Mordechaï uit te roeien, maar wie ook nog 
(Esther 3:6)? Alle Joden. 

Satan is de vijand van al Gods volk! Behoort u tot God? Als dat zo is dan zoekt de Satan u te 
verslinden (1 Petrus 5:8)! Maar wie is groter dan satan (1 Johannes 4:4)? “Hij Die in u is, is 
groter dan hij die in de wereld is”. 

In de eerste maand van het jaar (ongeveer 4 jaar nadat Esther koningin werd), wierp men het lot om 
te weten welke dag voor Haman geschikt zou zijn om de Joden te verdelgen (Esther 3:7). Op welke 
dag zouden de Joden uitgeroeid worden? Het lot (“pur”) bepaalde die dag van vernietiging! 
Te beginnen vanaf de eerste maand werden alle dagen en maanden uitgeprobeerd met het lot, met 
onverkieslijk resultaat, tot het lot viel op de 12de maand (preciezer: de 13de dag van de 12de maand - 
zie Esther 3:13). De vernietiging werd dan voor die dag gepland, en dat was toen nog 11 maanden 
te gaan. 

Om deze methode te illustreren om een datum te kiezen, zou men dobbelstenen kunnen werpen. 
Men neemt een kalender bij de dag van morgen en men werpt de dobbelstenen voor elke dag. 
Als op een datum beide stenen op 6 vallen, dan is dat de gekozen dag! 
Boze mensen zoals Haman kunnen het lot werpen, maar Wie controleert hoe de stenen zullen 
vallen (Spreuken 16:33)? “JHWH”. Er bestaat niet zoiets als geluk of toeval, maar er is een al-
wijze of almachtige God Die alle dingen werkt overeenkomstig zijn wonderlijk plan (Efeziërs 
1:11; Romeinen 8:28). 

God stuurde het lot zo dat er tijd genoeg zou zijn (ongeveer 11 maanden) om Hamans plan omver 
te werpen en tot niets te komen. Haman dacht dat op de 13de dag van de 12de maand alle Joden zou-
den vernietigd worden. Hij realiseerde zich echter niet dat hij die dag nooit zou meemaken! 
 

Het koninklijke decreet 
Haman wist dat Gods volk verschilde van alle andere volkeren (Esther 3:8). De Joden ware ver-
strooid over het hele Perzische rijk, en toch behielden zij hun nationale identiteit. Zij werden geen 
Perzen. Dit is nog steeds waar vandaag. Er zijn Joden verstrooid over alle naties van de wereld, en 
toch, waar ze ook zijn, worden zij herkend als Joden. 
Probeer dit experiment: roer suiker in water. Wat gebeurt er? De suiker is zoals de meeste etnische 
groepen van mensen die zich vermengen met de naties (vertegenwoordigd door het water). Maar 
roer eens olie in water. Wat gebeurt er dan? De olie blijft boven drijven. De olie is zoals de Joden; 
ze zijn altijd onderscheiden geweest, alhoewel zij zich in vele verschillende naties bevinden. 

Gelovigen vandaag verschillen van andere mensen. God Zelf maakt het verschil en Hij is Dege-
ne Die het verschil maakt! Alhoewel we in de wereld leven, zijn wij niet van (zoals) de wereld 
(Romeinen 12:2). Mensen zouden moeten kunnen zien dat wij verschillend zijn! Vermeng u niet 
met de wereld en zonder u af (2 Korinthiërs 6:17)! 

Volgens Esther 3:9 wilde Haman de Joden ombrengen. Wat zijn de woorden in Esther 3:13 die 
beschrijven wat Haman aan de Joden wilde doen op de vastgestelde dag? De koning had officieel 
bevolen “Alle Joden weg te vagen, te doden en om te brengen, van jong tot oud, met de kleine kin-
deren en de vrouwen, op één dag, van jong tot oud, met de kleine kinderen en de vrouwen”. 
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Het koninklijke decreet werd doorheen het koninkrijk verspreid door “ijlboden” (Esther 3:13, 15). 
De Perzen hadden een erg efficiënt postsysteem. Herodotus, de oude geschiedschrijver, beschreef 
deze postmannen: 

Niets sterfelijks reist zo snel als deze Perzische boodschappers. Over het hele traject van de weg 
zijn er mensen gestationeerd met paarden, in aantal gelijk aan de dagen dat de reis duurt, zodat 
elke dag voorzien wordt voor man en paard; en deze mannen worden niet gehinderd bij het af-
leggen van het traject aan de hoogste snelheid; of dat nu sneeuw is, regen, hitte of de duisternis 
van de nacht. De eerste ruiter geeft zijn bericht af aan de tweede, en de tweede geeft het af aan 
de derde; en zo wordt het overgedragen van hand tot hand, over het hele traject (Herodotus’ 
Historiën, 8.98). 

In enkele weken worden de meest afgelegen delen van het rijk bereikt met de boodschap! Aan Ha-
man werd door koning Ahasveros toestemming gegeven om het koninklijke decreet (edict) voor te 
bereiden in naam van de koning. Na het document geschreven te hebben, verzegelde hij het met de 
ring van de koning (Esther 3:10,12) waardoor het een officieel document werd, alsof de koning het 
zelf ondertekend had! 
In het Medo-Perzische rijk was de wet van de koning onherroepelijk en onveranderlijk. Zelfs de 
koning kon ze niet veranderen (zie Daniël 6:8 en 6:15)! Als zo’n edict of decreet uitgevaardigd 
werd, werd het wet en ze kon niet veranderd worden. [Dit verschilt met het Babylonische rijk waar 
de koning, zoals Nebukadnezar, almachtig was en de wetten kon wijzigen wanneer hij dat maar 
wilde]. Haman moet gedacht hebben dat de ondergang van de Joden verzekerd was! Hij realiseerde 
zich echter niet dat God helemaal niet gebonden is aan de wetten van mensen! 

De Heer kan zorg dragen voor Zijn volk! Wat is één ding dat nooit veranderd kan worden, iets 
wat nog sterker geregeld is dan de wetten van Meden en Perzen (Jesaja 46:10-11; Psalm 119:89; 
Numeri 23:19-20; Hebreeën 6:17-18)? Zijn raadsbesluit! 

Haman, de vijand, wierp het lot om de Joden te vernietigen (zie Esther 9:24). God droeg zorg over 
het lot en voorzag een lange tijdsinterval (ongeveer 11 maanden) zodat de vernietiging kon ver-
meden worden. Hoe werkte God dit uit zodat dit Satanische plan kon verijdeld worden? Het vol-
gende hoofdstuk in Esther zal dit onthullen. 

Vanuit een menselijk standpunt leek de situatie van de Joden rampzalig. Hun toekomst leek erg 
somber te zijn. God kan toestaan dat de gelovige in omstandigheden en moeilijkheden komt die 
hopeloos schijnen te zijn. Er lijkt dan geen oplossing te zijn, geen uitweg. Is God in staat de 
dingen uit te werken? Is God soeverein over jouw situatie? Heeft Hij een oplossing? Waar zou-
den uw ogen moeten zijn (2 Kronieken 20:12)? “Op U zijn onze ogen gericht”. 
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