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Het boek Esther

Hoofstuk 1: Grote feest en Vasthi verstoten

Hoofstuk 2: Op zoek naar een nieuwe 

koningin Esther gevonden!

Door Mordechai is de koning gered

Hoofstuk 3: Haman wordt door de

koning groot gemaakt
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1. Modechai

4. Esther

5. God
3. Koning 

Ahsveros
(Xerxes)

2. Haman



1. Mordechai
het belang van trouw zijn
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2. Haman
het gevaar van onze grote ‘ik’

Esther 3:5-6

“Toen Haman zag dat 
Mordechai niet knielde en 

zich niet voor hem 
neerboog, werd Haman
met woede vervuld… 

En Haman zocht een 
manier om alle Joden, die 
in heel het koninkrijk van 

Ahasveros waren, het 
volk van Mordechai, weg 

te vagen.”
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3. Koning Ahasveros
het belang van dankbaarheid 
uiten

Esther 6:1-3 

“In die nacht was de slaap van de 
koning geweken. Hij zei dat men het 
gedenkboek, de kronieken, moest 
brengen, en die werden in de 
tegenwoordigheid van de koning 
gelezen… Toen zei de koning: Welk 
eerbewijs en welke onderscheiding 
is hiervoor aan Mordechai verleend? 
En de hovelingen van de koning die 
hem dienden, zeiden: Er is niets aan 
hem verleend.”
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3. Koning Ahasveros
het belang van dankbaarheid 
uiten

Hebreeën 6:10 

“Want God is niet 

onrechtvaardig dat Hij uw 

werk zou vergeten en de 

liefdevolle inspanning die u 

Zijn Naam bewezen hebt, 

doordat u de heiligen 

gediend hebt en nog dient.”
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4. Esther
het belang van actie 
ondernemen
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Esther 4:14 

“… En wie weet of jij 
niet juist voor een tijd 
als deze tot deze 
koninklijke waardigheid 
gekomen bent.”



4. Esther
het belang van actie 
ondernemen
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Esther 4:16 

“...dan zal ik naar de 
koning gaan, wat niet 
overeenkomstig de wet 
is. Als ik dan omkom, 
dan kom ik om.” 



5. God
het belang om Gods 
soevereiniteit te erkennen

Esther 4:14 NBV 

“Als jij nu je mond niet opendoet, 
nu het moment daar is, komt er van 
een andere kant wel uitkomst en 
redding voor de Joden. Maar jij en 
je vaders familie komen dan om. 
Wie weet ben je juist koningin 
geworden met het oog op een tijd 
als deze.” 
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5. God



Purim feest: 26 feb 2021
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Conclusie

1. het belang van trouw zijn

2. het gevaar van onze grote ‘ik’

3. het belang van dankbaarheid uiten 

4. het belang van actie ondernemen

5. het belang van Gods 

soevereiniteit te erkennenGod


