
Inleiding jaarthema ‘Als lichtende sterren’ en achtergronden van het Bijbelboek Esther. 

We hebben de ervaring uit vorige jaren dat er behoefte bestaat aan achtergrond informatie 

bij het jaarthema en het Bijbelboek dat we gaan behandelen. Daar willen we als commissie 

V&T graag gehoor aan geven. In de commissie kwam van verschillende kanten het verzoek 

binnen om in het komend seizoen aandacht te besteden aan het volk Israël. Daarnaast 

realiseerden we ons dat we in een bijzonder jaar leven. We herdenken 75 jaar bevrijding na 

de Tweede Wereldoorlog. Nu is de weg die God door de geschiedenis met Zijn volk Israël 

gaat en alles wat er is gebeurd in en na de Tweede Wereldoorlog niet los te zien van elkaar. 

Daarbij komt dat we in een bijzondere tijd leven waarin de gemeente en ons geloofsleven 

onder druk staat. Het is allerminst vanzelfsprekend om christen te zijn en christelijke normen 

en waarden staan in ons land meer dan eens ter discussie of worden gezien als iets dat in het 

museum thuishoort. God lijkt in dit alles de grote Afwezige. In ons persoonlijk leven kunnen 

intussen ook allerlei vragen aan de orde zijn rond de leiding van God in de 

wereldgeschiedenis, Gods weg met Israël en Gods hand in ons persoonlijk leven.  

Met deze gedachten en vragen waar we in meer of mindere mate allemaal mee te maken 

hebben of over nadenken, lijkt het Bijbelboek Esther uitermate geschikt om samen te lezen 

en te bestuderen via de verkondiging op zondag en door middel van kringwerk. Thema’s als 

zonet genoemd, maar ook andere aspecten van het christelijk leven komen daarbij aan de 

orde, zoals God en het lot, God en geweld, eigenwaarde, vasten en bidden, antisemitisme, 

het heil is uit de Joden, joodse en christelijk feesten, missionair, dat is als lichtende sterren in 

deze wereld staan. We hopen van harte dat de bestudering van het Bijbelboek Esther zal 

leiden tot groei en bloei van het gemeenteleven en van ons persoonlijk geloofsleven, maar 

dat het ook een bijdrage zal leveren om in onopgeefbare verbondenheid met Israël uit te 

zien naar het Koninkrijk van God dat eens in volmaaktheid zal aanbreken. 

Achtergrond Bijbelboek Esther 

Het Bijbelboek Esther behoort tot de meest omstreden boeken van het Oude Testament. 

Zelfs Joden, weliswaar geen orthodoxe Joden, hebben het afgewezen of stelden de vraag: 

hoort dit boek wel in de canon van de Bijbel thuis. Dit standpunt houdt verband met het feit 

dat de Naam van God in het boek Esther niet genoemd wordt, maar hangt ook samen met 

de opvatting dat dit boek doortrokken is van haat- en wraakgevoelens en naar godsdienstige 

maatstaven ver achter blijft bij de andere boeken in de Bijbel. En het is waar, de Naam van 

God wordt niet genoemd en het boek Esther is niet vrij van geweld, van haat- en 

wraakgevoelens. Maar daarmee is dit boek wel tegelijk heel realistisch, want het zijn 

gevoelens die bij elk volk aan het licht (kunnen) komen, wanneer het gedwongen wordt als 

een vreemd element tussen andere volken te leven. En het Joodse volk leeft al eeuwen als 

vreemd element tussen andere volken. Het heeft talloze verschrikkelijke vervolgingen en 

onderdrukkingen beleefd. Men heeft het gehaat, en nog haat en vervolgt men het als geen 

ander volk op aarde. In het boek Esther zien we echter hoe een rest van het volk Israël zich 

ontworstelt aan de dictatuur en tirannie van een macht die uit is op haar vernietiging. Dat dit 

niet zonder geweld gaat is helaas gegeven met de door de zonde gebroken realiteit waarin 

wij leven. 



Het is overigens niet volledig juist om te zeggen dat, hoewel Gods Naam niet genoemd 

wordt en Hij als de verborgen God afwezig schijnt, er geen sprake zou zijn van verwijzing 

naar Hem. Het meest sprekende voorbeeld hiervan is Esther 4: 14 waar Mordechai zegt: ‘dat 

als Esther niet naar de koning gaat er vanuit een ander plaats verlichting en verlossing zal 

komen’. (Plaats, makom, zie ook Exodus 3:5 waar God zegt tot Mozes: ‘…want de plaats 

waarop u staat is heilige grond). Ook roept Esther haar volksgenoten op drie dagen lang te 

bidden en te vasten (tot God), zal dat toch zijn geweest. 

Het boek Esther vormt de afsluiting van de groep van historische boeken in ons Oude 

Testament. In de Joodse canon behoort het tot de ketubim, de geschriften en is het één van 

de vijf rollen die op de Joodse feesten worden voorgelezen. Het boek Esther wordt gelezen 

op de eerste dag van het Purim feest (pur-het lot)  ter herinnering aan de bevrijding van die 

de Joden onder Esther geschonken is.  

Het tijdvak 

De gebeurtenissen in dit boek zijn naar alle waarschijnlijkheid te situeren tussen de 

terugkeer van de eerste groep joodse ballingen uit Babel onder leiding van Zerubbabel in 

535 voor Christus en de tweede groep onder leiding van Ezra in 458 voor Christus. De 

geschiedenis van Esther heeft zich afgespeeld in Perzië, het huidige Iran. Dit vormde in die 

tijd een reusachtig wereldrijk, dat twee eeuwen lang delen van Azië en grote gebieden van 

Noord-Afrika beheerste. In principe waren de Perzen de baas in een gedeelte van 

Griekenland, het zuiden van de vroegere Sovjet-Unie, Turkije, Syrië, Irak, Iran, Libanon, 

Israël, Arabië, Egypte, Lybië, Afghanistan en Pakistan. Trots tooide Ahasveros zich dan ook in 

zijn inscripties met de titels “de koning der koningen’ of “de koning van de landen bewoond 

door vele rassen, de koning van de grote wereld’. In de dagen van Esther en Mordechai was 

dit onmetelijke rijk verdeeld in 127 districten die geregeerd werden door stadhouders, 

landvoogden en vorsten ( zie Esther 8:9). Eén van die vele provincies was het kleine ‘gewest 

Juda’. Tegen hen brengt Haman een grote overmacht aan soldaten in stelling om het uit te 

roeien. Ahasveros of Xerxes was een kleinzoon van koning Kores en een zoon van koning 

Darius. Wat was hij voor iemand? Daarover geven buiten-bijbelse bronnen ons informatie. 

Volgens de Griekse geschiedschrijver Herodotus was hij een knappe en forse man, echt 

vorstelijke verschijning. Over zijn karakter is Herodotus echter minder te spreken. Aan de 

ene kant kon hij soms koninklijk vrijgevig en hartelijk zijn, maar aan de andere kant zeer 

wreed voor wie het waagde zich tegen hem te verzetten. Meedogenloos liet hij mensen die 

zich tegen hem en zijn beleid verzetten of in opstand kwamen afslachten. Het beeld dat 

ontstaat is dat van een weinig hoogstaande, wispelturige en wrede tiran, die er zelfs niet 

voor terugschrok de vrouw van zijn eigen broer te vermoorden. Is het een wonder dat Esther 

ertegen op zag ongevraagd de troonzaal van deze grillige en onberekenbare koning te 

betreden, vooral ook om dat dit verboden was?! En ging je toch ongevraagd naar de koning 

dan betekende dat onherroepelijk de doodstraf voor je. In welke periode van zijn leven valt 

nu Ahasveros’ huwelijk met Esther? In het algemeen neemt men, zonder concrete redenen 

te noemen, aan dat hij dit gesloten heeft ná zijn mislukte veldtocht tegen Griekenland, 

ongeveer 478 voor Christus. Vijf jaar later, in 473 voor Christus, zal dan de door Haman 

beraamde aanslag op de Joden zijn uitgevoerd. 



Schrijver: 

De schrijver van het boek Esther is niet bekend. Hij schreef het boek vermoedelijk na zijn 

terugkeer uit de ballingschap. Het moet een Jood geweest zijn met een vurige liefde voor zijn 

land. Iemand die goed bekend was met de gebruiken aan het Perzische hof en een grote 

literaire begaafdheid bezat. 

Boodschap 

Het boek laat ons Gods liefde, trouw en voorzienigheid ten aanzien van zijn in ballingschap 

levende volk, dat zich inmiddels heeft aangepast aan Babel, zien. Het volk van God, Zijn 

gemeente, wordt echter ondanks haar ontrouw niet door Hem verlaten, hoewel Hij zich wel 

voor haar kan verbergen. In ballingschap leeft het volk Israël te midden van een krom en 

verdraaid geslacht, waar de grootheidswaanzin van de mens en zijn vernietigingsdrang 

ongekende proporties aanneemt. Israël en wij worden door de verkondiging die doorklinkt in 

het boek Esther opgeroepen hier niet in mee te gaan, omdat dit een keus tegen God zou zijn, 

die niet uit is op de vernietiging, maar op de vernieuwing van ons leven. Tegelijk worden we 

vanuit de weg die God met Esther, Mordechai en het Joodse volk gaat opgeroepen om in de 

wereld te staan, maar niet van de wereld te zijn. Kortom: het gaat om een rechtvaardig en 

heilig leven voor God en in de omgang met mensen en met alles wat ons is toevertrouwd. 

Het gaat erom dat we een Hadassa zijn, dat is een altijd bloeiende heester of een altijd 

bloeiend mirte en zo als lichtende sterren getuigen van de God van Abraham, Izak en Jakob, 

de Vader van onze Heere Jezus Christus. Dat we leven naar Gods wil en ons laten 

inschakelen om dienstbaar te mogen zijn aan Gods heilspan, de volkomen verlossing van 

deze wereld, van Israël en van Gods wereldwijde kerk en van ons persoonlijk leven. 


