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De Heer regeert

Voor je ligt een nieuwe WegWijs, gewijd aan het boek 
Ester. Een geschiedenis die zeer tot de verbeelding 

spreekt. Boeken, toneelvoorstellingen, musicals en films: 
van alles is erover geschreven en bedacht.
In de Joodse traditie neemt het poerimfeest nog steeds een 
belangrijke plaats in. Ook daar kun je in dit nummer meer 
over lezen.

Het boekje heeft een plek gekregen in de canon van de 
Heilige Schrift. Niet alleen omdat het een prachtig verhaal 
is uit de geschiedenis van het volk Israël. Ook niet omdat de 
rol en de persoon van Ester ons kan oproepen tot moedig, 
zelfverloochenend gedrag.
Dit boek vertelt over een zeer belangrijke periode uit de 
eeuwenlange worsteling tussen het zaad van de vrouw en 
het slangenzaad. Het vertelt over de Heer die regeert. Over 
koningen en machthebbers, vazallen en verraders. Over 
meisjes die uitgroeien tot moedige vrouwen.

Al wordt Gods naam niet genoemd, Hij regeert! Al zien wij 
het niet, Hij regeert!
Al lezen wij over terreur, gifgasaanvallen en aanslagen 
op christenen en hun bezittingen, we mogen geloven en 
vertrouwen dat Hij regeert.

Mag het bijbelboek Ester ons, maar bovenal Gods kinderen 
in de verdrukking, blijven bemoedigen.

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

Al wordt Gods naam 
niet genoemd, 

Hij regeert!
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BIjBelstudIe | Dirk Griffioen

God gebruikt gewone 
mensen om zijn 

plannen uit te voeren

Het verhaal speelt zich af onder 
de achtergebleven Joden na de 

ballingschap. Een gedeelte van het volk 
was met Ezra teruggekeerd naar Juda, 
een ander gedeelte was achtergebleven 
in Perzië.

Het spel
Esters leven en het bestaan van haar 
volksgenoten worden bedreigd door de 
intriges van Haman, een sluwe hoge 
ambtenaar. Door een gewaagd plan van 
Esters neef en pleegvader Mordechai 
en een gevaarlijke actie van haarzelf 
weet zij het plan van Haman om de 
Joden uit te roeien te verijdelen.  

Mordechai wordt geëerd, de slechte 
Haman en de zijnen worden vernietigd. 
En op de veertiende en vijftiende dag 
van de twaalfde maand wordt voortaan 
het poerimfeest gevierd. 
Het spannende verhaal zou een ere-

plaats in de wereldliteratuur kunnen 
krijgen, als het geen plaats had als 
canoniek boek in de Bijbel. Gods naam 
wordt in het hele boek niet genoemd. 
Maar toch blijkt Hijzelf een actieve rol 
te spelen om zijn eigen volk te be-
schermen. Hij had dit al aan Abraham 
beloofd (Gen. 12:2, 3).
Een vergelijking met Jozef in Egypte 
dringt zich op. God gebruikt gewone 
mensen om zijn plannen uit te voeren. 

Het toneel
De eerste speler die voorgesteld wordt 
in het boek Ester is koning Ahasveros. 
Dat is de Hebreeuwse naam voor 
koning Xerxes (zoals we hem kennen 
via de Grieken); hij regeerde over het 
Perzische rijk vanuit de burcht Susa. 
Hij wordt rond het jaar 520 geboren als 
de zoon van Darius I, en de kleinzoon 
van Kores (Cyrus). Als hij ongeveer 
dertig jaar oud is volgt hij in het jaar 

Thriller 
van formaat
Het bijbelse verhaal van Ester en Mordechai laat zich lezen als een thriller. Een 
spannend verhaal over de belevenissen van een beeldschoon Joods weesmeisje dat 
in een schoonheidswedstrijd de finale weet te bereiken. Zij wordt de belangrijkste 
vrouw van koning Ahasveros, de koningin.

De belangrijkste adviseur van koning Ahasveros wordt geïntroduceerd 
als ‘de Agagiet’, de ‘nakomeling van Agag’, soms aangeduid als ‘de 
zoon van Hammedata’ (Est. 3:1, 8:5). De indruk wordt gewekt dat hij 
een nakomeling is van Agag, de koning van Amalek die door Samuel 
gedood is. Ondanks het bevel van God werden niet alle Amalekieten 
uitgeroeid, niet door Saul en ook niet door David (1 Sam. 27:8; 30:1, 
13, 16-18; 2 Sam. 8:12; 1 Kron. 4:43). De aversie van Amalek tegen de 
Israëlieten is historisch verklaarbaar. 
Amalek was een kleinzoon van Esau (Gen. 36:12; 1 Kron. 1:36). Het 
was een ambitieus volk dat volgens Bileam altijd vooraan stond, maar 
uiteindelijk vernietigd zou worden (Num. 24:20). Bij de uittocht heeft 
Amalek een laffe poging ondernomen het kwetsbare volk Israël uit te 
roeien. Dankzij de hulp van de HEER God werd dat volk verslagen. 
Dat Haman wordt voorgesteld als een nakomeling van dat vijandige 
volk, benadrukt dat het vernietigingsplan van Haman een historische 
betekenis heeft.
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Vrouwen dienen 
gehoorzaam te zijn 
aan hun mannen

achtige koningin Wasti af. De scheiding 
van de geliefde koningin Wasti moet 
een voorbeeld zijn voor alle burgers 
in zijn rijk dat vrouwen gehoorzaam 
dienen te zijn aan hun mannen.

Het verhaal
Ahasveros start een procedure om 
een nieuwe koningin te kiezen. Een 
van de vele gegadigden is het Joodse 
meisje Hadassa, ook Ester genoemd. 
Ze is lieftallig en mooi (Est. 2:7). Na 
een schoonheidsbehandeling van een 
jaar wordt zij als koningin gekozen. Op 

advies van haar beschermer Mordechai  
verzwijgt ze haar Joodse afkomst.  
Ondertussen komt Mordechai een 
samenzwering tegen de koning op het 

spoor, die verijdeld wordt. Hij wordt 
hiervoor echter niet beloond.
Deze Jood blijft in de buurt van het 

486 zijn vader op en weet hij met suc-
ces opstanden in Babylonië en Egypte 
neer te slaan. Zijn rijk strekt zich uit 
van Noord-Afrika tot aan de Indus, van 
Zuid-Rusland tot aan Noord-Soedan. 
Het is verdeeld in 127 provincies, waar-
van de ‘provincie Juda’ er een is. Hij 
staat bekend als een goed bestuurder 
die streeft naar eerlijke rechtspraak en 
optreedt tegen corruptie. Hij laat de 
burgers van zijn immense rijk zoveel 
mogelijk vrij in hun godsdienst. 
De geschiedenis van Ester speelt zich 
af in de (paleis)burcht Susa, de oude 
hoofdstad van Elam. Ahasveros zet op 
advies van zijn raadgevers zijn weiger-

De spelers
Ahasveros, koning van Perzië. Zijn Griekse naam is Xerxes.
Wasti, koningin die verstoten wordt.
Ester, de nieuwe koningin. Haar Joodse naam is Hadassa.
Mordechai, neef en pleegvader van Ester, een belangrijke ambtenaar.
Haman, de Agagiet, hoge ambtenaar die de Joden uit wil roeien.
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De komst van 
de messias zou 

onmogelijk worden

paleis rondhangen en weigert te buigen 
voor de hoogste adviseur van de  
koning, Haman, de Agagiet. Haman 
weet het gedaan te krijgen dat de 
koning een ‘onherroepelijk edict’ 
uitvaardigt om het volk uit te roeien 
dat zich niet aan de wetten van de 
koning stoort. Mordechai hoort van dit 
plan dat het hele Joodse volk bedreigt. 

Hij dringt er bij Ester op aan om bij 
de koning voor elkaar te krijgen dat 
de doodsbedreiging van haar volk 
wordt afgewend. Ondertussen wordt 
Ahasveros herinnerd aan de daad van 
Mordechai om een samenzwering 
tegen hem te voorkomen. De koning 
vraagt Haman om Mordechai alle eer 
te bewijzen: hij moet voor hem uitlopen 
en hem bejubelen (Est. 5 en 6). Tijdens 
het tweede feestmaal dat Ester voor 
de koning en zijn gasten organiseert, 
onthult zij het slechte plan van Haman. 
Ahasveros straft Haman door hem aan 
de paal te hangen die hij voor Morde-
chai had opgericht. Mordechai wordt 
nu de voornaamste raadgever van de 
koning.

Het onherroepelijke edict wordt ont-
kracht door een omgekeerd bevel: de 
Joden mogen zich met geweld verzet-
ten tegen hun vervolgers. Ze krijgen 
daarbij alle steun van de bestuurders. 
In de burcht Susa worden Haman en 
zijn tien zonen gedood. 
De Joden vernietigen al hun vijanden 
(vijfenzeventigduizend!), maar raken de 
buit niet aan. Om de overwinning op 
de vijanden te gedenken stelt men op 
voorstel van Mordechai het poerimfeest 
in, op de veertiende en vijftiende van de 
twaalfde maand.

De planning
Het plan van Haman komt erop neer 
dat alle Joden in de bewoonde wereld 
zullen worden omgebracht. Daarachter 
zit een duivelse bedoeling. De tempel-
dienst in Jeruzalem zal stilvallen. En 
de komst van de messias als zoon van 
David zal onmogelijk worden. Haman 
werpt het lot om een geluksdatum te 
kiezen, de dertiende van de maand 
adar. God beschikt echter: ‘Men werpt 
het lot in een mantel, de HEER bepaalt 
hoe het valt’ (Spr. 16:33). 

Halve waarheid, hele leugen
Let erop hoe zorgvuldig Haman zijn 
vernietigingsplan voorstelt aan de 
koning. Hij doet het voorkomen alsof 
er een volk is dat het staatsbelang 
schaadt. Dat volk zou verstrooid leven 

onder de volken van het wereldrijk. 
Een halve waarheid zit in de verklaring 
dat de wetten van dat volk niet alleen 
totaal afwijkend waren, maar vooral een 
gevaar voor de veiligheid van het Per-
zische rijk betekenden. Daarmee is de 
koning overtuigd dat dit eigenzinnige 
volk uitgeroeid moet worden. Haman 
zou van de buit minstens tienduizend 
talenten zilver in de schatkist storten. 
Ester klaagt later tegenover de koning: 
‘We zijn verkocht, mijn volk en ik, om 
gedood te worden en volledig te wor-
den uitgeroeid’ (Est. 7:4).

Ds. D. Griffioen is emerituspredikant en 
woont in Baambrugge

Literatuur
G.Ch. Aalders, Esther (Korte Verklaring 
van de Heilige Schrift) Kok Kampen, 
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Buijten & Schipperheijn Amsterdam, 
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J. Douma, Scheuring, ballingschap en 
herstel (Gaan in het spoor van het Oude 
Testament), Kok Kampen, 2005.

Samenvatting
Het bijbelboek Ester leest als een thriller. Als je dan bedenkt dat Gods naam 
er helemaal niet in voorkomt begin je je toch af te vragen hoe dit boek in de 
Bijbel is terechtgekomen.
Ga maar heel nauwkeurig lezen, weeg de ene ‘toevalligheid’ na de andere, 
probeer de geschiedenis te achterhalen. Dat levert een prachtig staaltje van 
Gods werkwijze op: als Haman zijn snode plannen nog moet bedenken, 
heeft God alles en iedereen al startklaar staan om zijn volk te redden.
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•  Kun je stellen dat de plannen van 
sommige fundamentalistische 
moslims om het christendom (en 
de westerse wereld) te vernietigen, 
net zo duivels zijn als het plan van 
Haman om het Joodse volk uit te 
roeien?

•  Verklaar waarom een beetje onder-
drukking van de kerk wel goed is 
voor christenen om alert te blijven 
op de gevaren van verdeeldheid in 
de gemeente van Christus.

•  Is er een link te leggen tussen de 
antisemitische haat van Haman en 
de plannen van de nationaalsocia-
listen (in Hitlers rijk) om de Joden 
volledig uit te roeien. Maak duidelijk 
dat het argument van de laatste (dat 
de Joden gestraft moeten worden 
omdat ze de messias hebben afge-
wezen) niet geldig is.

•  Christenen hebben altijd moeite 
met het uitoefenen van wraak bin-
nen de kaders van de rechtvaardig-
heid. Is dit terecht? Of laat God 
wraak toe in bepaalde gevallen?

•  Bespreek in hoeverre de zelfbewuste 
houding van Mordechai ons tot 
voorbeeld kan dienen. Moet je als 
christen je keuze om ergens wel of 
niet aan mee te doen, altijd afzetten 
tegen de gewoontes van de wereld?

•  Maak duidelijk hoe in het leven van 
een christen het volgen van je eigen 
belangen en het dienen van de 
gemeente van de Heer gemakkelijk 
in elkaar overlopen.

•  Geef aan wat volgens Efeziërs 6:12 
de betekenis is van bekering en 
boetedoening voor een volk.

•  Lees Ester 4:16. Getuigt deze 
uitspraak van Ester van onverschil-
ligheid of van geloofsvertrouwen? 
En zie je Ester als een type van 
Christus: zij toonde zich bereid haar 
leven te geven voor haar volk? En 
wat zijn dan haar menselijke beper-
kingen hierin?

•  Mordechai en Ester waren niet met 
Ezra meegegaan naar Jeruzalem. 
Mag je dit als voorbeeld gebruiken 
door bijvoorbeeld te emigreren naar 
een streek waar helemaal geen kerk 
is?

•  Wat kan de reden zijn dat het de 
Joden destijds door Mordechai  
verboden was om beslag te leggen 
op de buit van de vijanden? Vergelijk 
1 Kronieken 26:27. In de islam is het 
nemen van de buit een privilege van 
de moslims op hun vijanden. Alleen 
christenen zien af van het nemen 
van de buit van vijanden. Geef daar 
een verklaring voor.

Opdracht

•  Het boek Ester staat vol met god-
delijke toevalligheden. (H)erken jij 
die ook in jouw leven?

•  Vergelijk Ester met Daniël; zoek de 
tien verschillen.

•  Lees Romeinen 15:4. Zie jij in dit 
licht het boek Ester?

Voor werkvormen: www.bijbelstudiebond.nl

Hoofd Hart Handen

Stellingen

• Ester mist in Hebreeën 11.

• Wasti is een bijbelse feministe.

De Stelling

God roept. Wij horen (niet?)

Reageren? Voor 15 januari 2014 naar: destelling@bijbelstudiebond.nl.
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Wanneer het leven van Morde-
chai, Ester en al hun volksgeno-

ten gevaar loopt, zijn zij in de positie 
daar iets aan te doen. Dan denken ze 
niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, 
maar gaat het belang van het hele volk 
voorop. De positie van Mordechai 
komt overeen met die van Jozef in 
Egypte. Mordechai zoekt de vrede en 
het welzijn van het hele Joodse volk. 
Maar als voornaamste adviseur van de 
koning dient hij ook het welzijn van het 
Perzische rijk. 

Missverkiezing
Het beeldschone meisje Hadassa 
(‘mirt’) krijgt van haar neef Mordechai 
het advies om zich te melden bij Hegai, 

uItwerkIng | Dirk Griffioen

Beschermd 
door God
Waarom laat Mordechai zijn nichtje Ester meedoen in de race om koningin te 
worden in de plaats van Wasti? We weten het niet. Natuurlijk wist hij dat ze 
uitermate knap was. Was het eigenbelang van Mordechai, of wilde hij door haar 
positie iets goeds voor zijn volk bereiken? 

Tussenspel
Tussen de beide maaltijden zijn er twee opmerkelijke 
dingen gebeurd: Haman heeft alvast een paal voor 
Mordechai laten klaarzetten. En de koning kan ’s 
nachts niet slapen en ontdekt dat Mordechai nog geen 
eerbetoon heeft ontvangen voor zijn ontdekking van de 
moordaanslag. In de vroege morgen draagt hij Hamam 
op een groot eerbetoon aan Mordechai te geven. 

de chef-bewaker van de koninklijke 
harem. Ester (‘ster’) doet vrijwillig mee 
aan de schoonheidskuur die een jaar 
duurt. Is ze zich bewust dat ze hiermee 
haar vrijheid en waardigheid op het 
spel zet? Het is de vraag of een meisje 
dat door de koning wordt aangewezen, 
kan weigeren. Ester krijgt in de harem 
speciale slavinnen ter beschikking. En 
Mordechai weet dagelijks contact met 
haar te onderhouden. Anders dan de 
meisjes van plezier voor één nacht, 
mag Ester vaker bij de koning terugko-
men. Ze komt onder toezicht van een 
speciale kamerheer voor de vrouwen 
van de koning: de eunuch Saäsgaz. En 
na ongeveer drie jaar wordt zij aange-
steld als koningin. 

Dienaar van God?
De houding van Mordechai roept 
vragen op. Waarom moet Ester geheim 
houden dat ze Jodin is? Waarom zijn 
hij en zijn nichtje niet naar Jeruzalem 
teruggekeerd? Zeker is dat zij ernst 
maken met hun Jood-zijn. Uit de op-
merkingen van Haman (Est. 3:8) blijkt 
dat de Joden in de verstrooiing zich 
houden aan de spijswetten en andere 
regels. Mordechai weigert voor de 
mens Haman te knielen omdat hij Jood 
is (Est. 3:2). Je zou de weigering om 
eer te bewijzen aan de dienaren van de 
koning, kunnen verklaren uit het gebod 
dat men God meer gehoorzaam moet 
zijn dan mensen (Hand. 4:19). 

Het is in elk geval zeer moedig van 
Mordechai om de confrontatie met een 
gezworen vijand van zijn volk aan te 
gaan. Zonder het te kunnen voorzien 
heeft Mordechai door zijn halsstarrige 
houding de actie van Haman uitgelokt. 
Alle vragen die we over de houding van 

‘Moet ik omkomen, goed, 
dan zal ik omkomen’
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Mordechai kunnen stellen, 
nemen niet weg dat God hem 
en Ester gebruikt heeft om zijn 
volk te beschermen. 
Dat Mordechai een gelovig 
mens was, blijkt uit de rouw-
kleding die hij draagt en de 
vasten die hij laat uitroepen 
onder alle Joden in het hele rijk (Est. 
4:1-3). De wereldwijde boetedoening 
kan geen andere bedoeling hebben dan 
de HEER te smeken het onheil af te 
wenden (vgl. Ezra 8:21; Jona 3:6-7). 

Wanhoopsdaad of geloofs-
daad?
Door het slechte plan van Haman loopt 
ook het leven van Ester gevaar. Mor-
dechai brengt haar op de hoogte en 
draagt haar op de koning om genade te 
smeken voor haar volk. Ester laat hem 
weten: het is dodelijk om zonder ont-
boden te zijn bij de koning te komen. 

Godsdienstige instelling of 
nationalistisch suikerfeest?
Het poerimfeest is een instelling van 
Mordechai om de gebeurtenissen rond 
Haman en de gewelddadige acties 
rond de dertiende adar bij het Joodse 
volk in herinnering te houden. Er wordt 
bevolen elkaar op de veertiende en de 
vijftiende adar lekkernijen te sturen en 
de armen geschenken te geven, een 
vrolijk feest. 
Het poerimfeest lijkt een volledig 
nationalistisch volksfeest te zijn 
geworden. In het Nieuwe Testament 
vinden we geen enkele aanwijzing dat 
het een plaats heeft gekregen in de 
godsdienstige feesten waarbij de  
tempeldienst in het middelpunt stond.

Ze gaat in 
vol ornaat op 
audiëntie
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Mordechai benadrukt dat ook zij niet 
aan het moordplan van Haman zal kun-
nen ontkomen. ‘Wie weet ben je juist 
koningin geworden met het oog op een 
tijd als deze’ (Est. 4:14). Niets doen zou 
haar en heel haar volk het leven kosten. 
Ester vraagt de steun van de hele 
Joodse gemeenschap in de stad: laten 
ze drie dagen lang vasten, wat ook bid-
den inhoudt. Ze zal ongevraagd naar de 
koning gaan. ‘Moet ik omkomen, goed, 
dan zal ik omkomen’ (Est. 4:16). 

Gewaagd plan
De tussenkomst van Ester ten behoeve 
van haar volk is een prachtig voorbeeld 
van opofferingsgezindheid, doortas-
tendheid en daadkracht. Ester is niet 
de gedweeë slavin die haar persoonlijk-
heid en mondigheid heeft verloren. 
Ze heeft over haar plan nagedacht en 
gebruikt haar tact en wijsheid om naar 
de koning te gaan. De dertiende nisan 
(eerste maand) had ze het slechte 
nieuws vernomen, pas op de vijftiende 
gaat ze in vol ornaat op audiëntie. De 
koning biedt haar de scepter en ze mag 
haar vraag stellen. ‘Laat de koning met 
Haman bij mij aan een feestmaaltijd 
deelnemen’ (Est. 5:4). Tijdens de maal-
tijd vraagt Ester alleen of de koning en 
Haman nog een keer bij haar willen ko-
men eten. Bij die tweede maaltijd ont-
hult Ester aan de koning het moordplan 
van Haman. Haman probeert nog om 
zijn leven te smeken, maar tevergeefs. 
Hij wordt aan de paal gehangen die hij 
voor Mordechai had bestemd. 

Redding
De koning vaardigt een bevel uit dat 
de gevolgen van het eerdere edict kan 
ondervangen. Op de bepaalde dag, de 
dertiende adar, mogen de Joden zich 
tegen hun vijanden verdedigen. Dit 
nieuwe edict wordt razendsnel door het 
gehele rijk verspreid. 

Het volk van God raakt in de verdruk-
king, maar wordt gered. Douma wijst 
erop dat Joden en andere vrome lieden 
uit onder andere Medië en Mesopota-
mië in Jeruzalem gekomen zijn om het 
grote nieuws te horen. God blijft zijn 
eigen volk zoeken, in de eerste plaats, 
en ook de andere volken. Allen moeten 
gered worden.
Hoe het verder is gegaan met Ester, we-
ten we niet. Ze heeft haar levensgevaar-
lijke rol als redster van haar volk met 
verve gespeeld. Ze is ervoor door de 
koning beloond met de grote buit van 
Haman. Mordechai wordt als hoogste 
adviseur van de koning aangesteld.

Begrensd
Wraak is slechts toelaatbaar in het 
kader van de verdediging en het geweld 
mag niet excessief zijn. De grenzen 
zijn kennelijk moeilijk te bewaren, want 
in Ester 9:5 staat dat de Joden deden 

met hun belagers ‘wat zij maar wilden’. 
Wij moeten niet te gemakkelijk met de 
oproep tot weerloosheid van de Berg-
rede alle bestraffing en wraakoefening 
afwijzen. Dat het voortbestaan van het 
gehele Joodse volk op het spel stond is 
helder. De Joden kregen echter hun be-
lagers in hun macht. Ze zaaiden dood 
en verderf onder de mannen, zo lezen 
we in Ester 9:6, 12, 15. Of de Joden ook 
vrouwen en kinderen vermoordden is 
niet duidelijk. Haman was dat wel van 
plan (Est. 3:13). Echter: naar de bezittin-
gen staken ze geen vinger uit, zo wordt 
ons herhaaldelijk verzekerd in Ester 9. 

Zegen en vloek
Het bedreigde volk van God kreeg 
bescherming. Mensen grepen naar de 
wapens ter verdediging van hun eigen 
leven. Het was echter geen bijltjesdag 
zondermeer. In de eerste plaats moch-
ten de Joden zich met geweld verdedi-
gen tegen de aanvallers. Er is ook de 
belofte van God dat de poorten van het 
dodenrijk Gods gemeente niet zullen 
overweldigen (Mat. 16:18). Nogmaals 
wijs ik op de belofte van God aan Abra-
ham, dat gezegend zullen worden wie 
Abraham en zijn zaad zegenen, maar 
omgekeerd ook dat vervloekt zullen 
worden wie hen vervloeken (Gen. 12:3). 
Dat geldt natuurlijk ook voor Haman, 
de bedenker van deze boze plannen, en 
de zijnen. 

Ds. D. Griffioen is emerituspredikant en 
woont in Baambrugge

Het was geen  
bijltjesdag zondermeer

Samenvatting
Wanneer en hoe leefden Mordechai en Ester in het wufte Susa? Hoe beleef-
den zij hun Jood-zijn en hoe reageerde de omgeving daarop? En welke rol 
speelde de Joodse gemeenschap hierin? Menselijke overwegingen spelen 
een rol binnen Gods raadsbesluit: Hij gebruikt zondige mensen, mensen 
van vlees en bloed, om zijn plan uit te voeren. Wat een troost voor de Joden 
toen en ons nu om te zien hoe Hij zijn beloften aan Abraham waarmaakt. 
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Nooit mocht de viering van deze 
poeriemdagen bij de Joden in  
onbruik raken, en ook bij hun  
nakomelingen mochten ze niet  
in vergetelheid raken.
Ester 9:28b
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“Het Esterfeest kun je 
inderdaad vergelijken met 
carnaval”
Rabbijn Shmuel Katz, rabbinaat-secretaris van de Nederlands-
Israëlitische HoofdSynagoge in Amsterdam

Esterfeest 
Het Esterfeest wordt ook het 
Poerimfeest of het Lotenfeest 
genoemd. Het feest wordt 
gevierd op 14 of 15 adar, in 2013 
werd dit feest gevierd op 24 en 
25 februari.
Over de onderlinge verbonden-
heid van de feesten gesproken, 
rabbijn Katz wijst op nog een 
bijzondere link. “Het woord 
‘Poerim’ is het Lotenfeest, maar 
lijkt erg veel op het woord ‘Yom 
Ki Poerim’, Grote Verzoendag. 
Bij Yom wordt alleen gebeden, 
dat is een wat droevige dag. 
Maar bij Poerim vieren we groot 
feest. De Ester-rol voegt de daad 
bij het woord: bij Poerim vieren 
we wat we bij Yom Ki Poerim 
belijden.”

12

Rabbijn Samuel (Shmuel) Katz woont in Amsterdam. Hij is 
geboren in 1957 in Veenendaal, als zoon van ouders die de Tweede 
Wereldoorlog overleefden. Thuis kreeg hij een orthodox- joodse 
opvoeding, tegelijkertijd zat hij op een gewone Nederlandse school. 
Hij heeft verschillende rabbinale opleidingen gevolgd. Sinds 1985 
werkt hij in het joodse onderwijs, onder meer als adjunct-directeur. 
Daarnaast is hij secretaris van het Amsterdamse Rabbinaat. Tevens 
is hij in hartje Amsterdam rabbijn bij de welbekende Gerard Dou 
synagoge. 
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Tijdens het Esterfeest verkleden de kinderen en hun leidsters zich tot een van de 
personen uit het boek Ester (de Ester-rol). “Dat verkleden heeft een betekenis. 
Zoals je jezelf onzichtbaar maakt in je eigen personage, zo is God niet zichtbaar in 
de Ester-rol.” 

Als je wat beneveld 
bent, is het 

makkelijker contact 
te maken met God

Een van de manieren om 
Amalek uit te roeien, is 
het maken van lawaai

Ook het drankgebruik is qua uiter-
lijke vorm vergelijkbaar met het 

carnaval. “Als je wat beneveld bent, 
komt de ware aard naar boven. Het is 
dan makkelijker contact te maken met 
God. En daarbij: de wijn geeft een gro-
te vreugde. Gods hand is onzichtbaar, 
maar omdat je makkelijker contact 
maakt met God, is zijn voorzienigheid 
makkelijker te ervaren.”

Strijd tegen Amelek
Tijdens het gesprek zet rabbijn Katz 
het verhaal van Ester in verschillende 
contexten.

“De geschiedenis van Ester zult u wel 
kennen. Wat er gebeurt, is dat Haman, 
de nazaat van Agag, de koning van 
de Amalekieten, zijn positie gebruikt 
om de Joden dwars te zitten. Dat is de 
context van het verhaal.
Maar Ester dient ook in een historisch 
verband gelezen te worden. Die con-
text start in Exodus 17, als Amalek de 
Israëlieten aanvalt. In Deuteronomium 
25:17-19 draagt Mozes het volk op om 
de Amalekieten te vernietigen. Die 
opdracht geldt vandaag de dag nog 
steeds (zie kader).

Die strijd tussen Israël en Amalek blijft 
een voortdurende strijd. Ook koning 
Saul krijgt de opdracht om de Ama-
lekieten en hun koning Agag om te 
brengen. Saul faalt hier, en de profeet 
Samuël voltrekt het vonnis over Agag. 
In de tijd dat koning Agag gevangen is 
door koning Saul, krijgt Agag kinderen. 
Een van zijn nakomelingen is Haman. 
Nog altijd hebben we te maken met 
die nazaten van Haman.”

Lawaai maken
Er is bij het verhaal van Ester nog een 
tweede facet dat de Joodse leraar wil 
aanwijzen. Dat is een onderdeel uit 
de Babylonische Talmoed. Die geeft 
namelijk aan dat na het lezen van de 
Ester-rol de bevestiging komt van de 
overwinning. En de bevestiging van 
Gods opdracht om Amalek uit te roei-
en. “Een van de manieren om Amalek 
uit te roeien, is het maken van lawaai. 
Elke keer als de naam van Haman 
wordt genoemd tijdens het voorlezen 
van het verhaal van Ester, wordt lawaai 
gemaakt. Elk aandenken aan Haman 
en aan de Amalekieten wordt op deze 
manier verdreven.”

Assimilatie
Behalve Ester speelt haar verwant 
Mordechai ook een belangrijke rol 
in het verhaal. “Mordechai heeft iets 
begrepen. En dat verwijst terug naar 
het begin van het verhaal. Die maaltijd 
aan het begin laat zien dat de Joden 

volledig waren geassimileerd.  
Ze bogen voor een aardse koning, ze 
waren onstandvastig geweest. Morde-
chai begreep dat hij wél standvastig 
moest blijven voor God. Hij moet 
vasthouden aan de wil van Hem.”

Opsteker
Gods afwezigheid in het boek Ester 
betekent volgens Katz zeker niet dat 
God niet heeft ingegrepen. “In deze 
bijbelrol is sprake van een ‘verborgen 
wonder’. In tegenstelling tot de ‘open 
wonderen’, zoals de doortocht door de 
Rode Zee, is Gods werkende hand niet 
direct zichtbaar. Ook nu is Gods hand 
niet zichtbaar. De tempel is er niet 
meer, bijvoorbeeld. Daarom is het ver-
haal van Ester voor ons een opsteker. 
Ook al zien we Hem niet, we mogen 
erop vertrouwen dat de Voorzienige 

Uitroeien Amelek
Inderdaad geeft de Schrift die 
opdracht mee ten aanzien van 
Haman en de zijnen. Dit wil niet 
zeggen dat het Joodse volk het 
momenteel als haar opdracht ziet 
om met het geweer in de hand 
een allesvernietigende oorlog te 
voeren tegen haar vijanden. God 
zelf zal hier de aanpak, de weg en 
het moment in aangeven.
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Online cursus Qumran en de Bijbel
Sinds kort kun je de nieuwe gratis online cursus 
‘Qumran en de Bijbel’ volgen. Verdiep je in de wereld 
van de Dode Zeerollen. Want wat heeft Qumran met 
de Bijbel te maken? Op deze en andere vragen vind je 
het antwoord op www.meeroverdebijbel.nl.

Als je een Weet-je voor ons hebt dat ook voor 
anderen belangrijk kan zijn, stuur het dan naar 
redactie@bijbelstudiebond.nl.

ons zal helpen. Net als bij Ester. God 
heeft geduld, maar Hij houdt ook de 
touwtjes in handen.”

1946
“Het Hebreeuwse alfabet kent nume-
rieke waarden toe aan de letters. Het 
bijzondere is bij het verhaal van Ester, 
dat de tien zonen van Haman elk drie 
dikgedrukte letters krijgen: tav, shin 
en zayin. Deze letters zijn bij elkaar 
het getal 5707. Dat is precies het 
jaartal dat gelijk staat aan het jaartal 
1946. 

In 1946 werden tien nazi’s opgehan-
gen. Eén van hen, Julius Streicher, 
sprak voor hij werd opgehangen: ‘Pu-
rim Fest 1946’. Het is opmerkelijk dat 
de Eeuwige dit feit al eeuwen eerder 
in de Schrift heeft gelegd.”

Vrolijk karakter
“Het Esterfeest is vooral een feest 
van geven. Er zijn vier gebruiken bij 
dit feest. Allereerst wordt de rol twee 
keer gelezen, ’s avonds en ’s och-
tends. Ook is er liefdadigheid aan de 
armen. Er wordt eten en drinken aan 
vrienden gegeven. En er wordt een 
maaltijd gehouden. Het vele geven 
bevordert de vriendschap.”
Bij het voorbereiden van een Joods 
feest komt veel kijken. Geen wonder 
dat een maand voorafgaand aan het 

desbetreffende feest al de voorberei-
dingen worden gestart. “Bijzonder is 
dat de dag na Poerim, dus 16 adar, 
de voorbereidingen worden getroffen 
voor het Pesachfeest. Zo gaan we dus 
van de ene bevrijding in de andere.”
Het Esterfeest is dankzij het vrolijke 
karakter vergelijkbaar met carnaval. 
De betekenis is overigens van een 
totaal andere orde.

Jesaja
Het Joodse volk hoopt dat eens ie-
dereen op aarde er getuige van moge 
zijn dat de woorden van de profeet 
Jesaja in vervulling gaan en Gods huis 
een plek van gebed zal zijn voor alle 
volkeren. 

Een koning die een vrouw zoekt via een 
missverkiezing. Zo doen wij dat niet. Hoe 
doen wij dit dan wel en wat betekent het 
huwelijk voor ons? De gemeenteschets 
Seksualiteit in liefde en trouw van Rutger Heij 
wil ons hierbij helpen. Een gemeenteschets 
voor jong en oud. Voor 12-16 jaar ligt de 
nadruk op seksualiteit, voor 16+ op verkering 
en voor volwassenen op het huwelijk. Gratis 
te downloaden op www.bijbelstudiebond.nl.

Bij Poerim vieren we 
wat we bij Yom Ki 

Poerim belijden
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Winterlezing in Zwolle
Winterlezing over gereformeerde spiritualiteit nu, of anders gezegd 
persoonlijke omgang met de Here door schriftlezing en gebed.
Inleider: Prof. dr. J. Hoek, hoogleraar PThU.
Datum: 14 november 2013 om 20.00 uur
Plaats: CGK Zuiderhof, Troelstralaan 25, 8014 ZA Zwolle. 
Te bereiken met bus 2 Ittersumerlanden. 
Info: www.winterlezingenzwolle.nl.
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Omdat er in Nederland een hitte-
golf was, besloten we de experts 

op dat gebied te gaan raadplegen. 
We gingen naar de dierentuin met 
schoondochter en bijna tweejarige 
kleindochter. Laura kende de dieren 
al uit de boeken: de kameel had twee 
wiebelige bulten en de olifant liep 
achter zijn slurf aan. De giraffe was 
samengesteld uit vier poten met een 
kwaststaartje en een lange nek. De 
krokodil beet volgens de overlevering 
in je bil. Maar vandaag niet, want hij 
lag lui in zijn natte poel te niksen, 
de bofkont. De meeste dieren lagen 
trouwens te relaxen in de schaduw. 
Verstandige beesten. We slenterden 
langs de luierende dieren. Het was 
duidelijk. Wil je de hitte overleven, dan 
ga je liggen en doe je alsof je vrese-
lijk intelligent ligt na te denken. Een 
levensvisie die me enorm aanspreekt. 

Toen klonken er opeens woeste kreten. 
Wat was dat nou? Wie doorbrak deze 
rustige tevredenheid met zijn schreeu-
werige onrust? We gingen op onder-
zoek uit. En ja hoor, ik had het kunnen 
weten. Natuurlijk weer de mensapen. 
Drie imposante chimpansees renden 

luid schreeuwend achter elkaar aan. 
Ze deden alles om maar op te vallen. 
Uitslovers! Ze hingen nu alle drie aan 
de tralies om belangstellend te kijken 
naar het effect van hun stoerheid op 
de toegestroomde bezoekers. In de 
wandelwagen barstte een lachbui los. 
De kleine meid lachte zo aanstekelijk 
dat iedereen ging meedoen. De apen 
keken naar de lachende mensen. Ja, 
zo is de lol voor een stoere vent er 
snel af. Een beetje machochimpansee 
weet wanneer hij voor aap staat. 

Mozes vertelt in Genesis hoe de eerste 
dieren werden geschapen, het verre 
voorgeslacht van onze dierentuinbe-
woners. Het leven van mens en dier 
op aarde doet me denken aan de lie-
velingshamer van mijn vader. Hij was 
enorm blij met zijn hamer, want het 
was een beste hamer. Hij had zijn hele 
leven al dezelfde. De steel was zes 
keer vervangen en de kop drie keer, 
maar het was altijd een prima hamer 
geweest. Alles veranderde volledig en 
bleef ook eindeloos doorgaan. Zoals 
het leven op aarde, dat doorgaat vanaf 
de schepping tot aan de wederkomst.

Een beetje 
machochimpansee 
weet wanneer hij 
voor aap staat

Truus van der Laan-Barnhard uit 
Veenendaal is huisvrouw en moeder 
van vier volwassen kinderen en oma 
van vijf kleinkinderen. Ze schrijft al zo’n 
40 jaar als liefhebberij.

Eindeloze kringloop
truus
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Meer dan honderd jaar geleden is 
overgrootvader Kis met koning 

Jojachin van Juda meegevoerd in bal-
lingschap naar Babylon. Na zeventig 
jaar ballingschap mochten de Joden on-
der Ezra en Nehemia terugkeren naar 
Jeruzalem. Ester en Mordechai behoren 
tot de achtergebleven Joden.

Het rijk
In Esters tijd bestaat het Assyrische 
rijk niet meer. De Perzen hebben de 
macht. Het is een uitgestrekt rijk: van 
India in het oosten tot de Turkse kust 
en Noord-Griekenland in het westen, 
van de Zwarte Zee in het noorden tot 
Egypte, Libië en Ethiopië in het zuiden. 
Het is een goed georganiseerd rijk, 
verdeeld in provincies, met over elke 
provincie een gouverneur of satraap; 
met een belastingsysteem, posterijen, 
een spionagedienst en een koninklijke 
weg met overal handelsroutes. 
Ahasveros regeert ten tijde van Ha-
mans moordaanslag al enkele jaren. 

De goede organisatie van het rijk is 
niet zijn verdienste, maar die van zijn 
overgrootvader Darius I de Grote. Die 
versloeg de Assyriërs en de Meden, 
ook vanuit de bijbel bekende volken, 
en bouwde het rijk steeds verder uit. 
Bij Ahasveros begint de neergang. Dat 
Haman de kans krijgt om een heel volk 
te doden zou een bewijs zijn dat het rijk 
de koning boven het hoofd groeit. 

Hamansoren
Het bijbelboek Ester is niet zomaar een 
mooi verhaal; de gegevens over de uit-
gestrektheid van het rijk, de inrichting 
van het paleis, de manier van omgaan 
van de koning met zijn groten, zijn ma-
nier van doen met de koningin en het 
aan een paal hangen van Haman pas-
sen bij wat van buiten de bijbel over het 
rijk bekend is. Op het poerimfeest, een 
van de joodse feest- en gedenkdagen, 
wordt het boek voorgelezen in synago-
ges. Daarbij worden Hamansoren gege-
ten, koekjes met een krullerige rand. 

Verliezen
Ahasveros zelf is bekend gebleven door 
zijn mislukkingen in de oorlogen met 
de Grieken. Zijn macht reikte tot aan de 
Turkse kust, maar hij wilde net als zijn 
vader ook het deel dat nu Griekenland 
heet aan zijn macht onderwerpen. Die 
oorlogen zijn beschreven door een be-
roemde Griekse historicus, Herodotus. 

Het geheel staat bekend als de Tweede 
Perzische oorlog. De koning begon de 
oorlog met zijn poging om het water de 
Hellespont (Dardanellen) in Noord-
Griekenland over te steken. Hij moet 
een bijzonder persoon zijn geweest 
volgens Herodotos’ verhaal. Hij liet een 
paar grote bruggen bouwen voor zijn 
landleger. De bruggen werden door een 
storm vernield, waarna hij de zee liet 
geselen met driehonderd stokslagen, 
haar een modderstroom noemde en 
haar vertelde welk belangrijk persoon 
ze toch wel gedwarsboomd hadden. 
Daarna trok hij met een leger van vele 
tienduizenden soldaten en een grote 

Ester, Mordechai en hun tegenstander Haman leven tijdens de regering van koning 
Ahasveros, of Xerxes in het Grieks. Ze wonen in een van de hoofdsteden van het 
Perzische rijk, in Susa. 

598 v. Chr.: het voorgeslacht in ballingschap in Babylon (Assyrisch rijk)
538 v. Chr.: Joden mogen terug naar Jeruzalem
522-486 v. Chr.: Darius I organiseerde het rijk in satrapieën (provincies)
485-465 v. Chr.: regering van Ahasveros/Xerxes 
481-478 v. Chr.: Xerxes verliest de oorlog met de Griekse stadsstaten
478 v. Chr.: Ester tot koningin verheven

Hij de zee liet geselen 
met driehonderd 

stokslagen
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het verleden actueel | Joke Heijs

Een boekje open 
over Ahasveros



vloot over zee en land naar Athene 
en Sparta, maar hij verloor zowel te 
land als op zee van de Griekse stads-
staten. Hij vertrok naar zijn eigen rijk, 
liet een generaal met een landleger 
achter en zette zelf de strijd niet meer 
voort. Voor de wereldgeschiedenis en 
de opkomst van vrije Griekse staten 
zijn deze gebeurtenissen van enorm 
belang geweest, al spelen ze in het bij-
belboek Ester geen rol. Misschien had 
Ahasveros wel reden zich in een feest 
te verliezen… Het Perzische rijk heeft 
lang bestaan, tot in 330 voor Christus 
Alexander de Grote het rijk veroverde. 

Moordpartij of genocide?
Wat Haman deed heet genocide. 
Pogingen tot genocide zijn er in de 
loop der eeuwen vele geweest. Na 
de Tweede Wereldoorlog hebben de 
Verenigde Naties genocide verboden 
via een verdrag betreffende de voor-
koming en de bestraffing van geno-
cide. Samengevat: niemand mag een 
nationale, etnische of godsdienstige 
groep, dan wel een groep behorende 
tot een bepaald ras, geheel of gedeel-
telijk vernietigen door hen te doden, 
lichamelijk of geestelijk letsel toe te 
brengen, onmogelijke levensvoor-

waarden op te leggen, geboorten te 
voorkomen of kinderen weg te halen. 
Vaak is het een hele strijd om een 
moordpartij als genocide benoemd 
te krijgen. Ken je voorbeelden uit het 
recente verleden?

Joke Heijs heeft geschiedenis gestudeerd 
en woont in Zwolle

In de tijd van Ahasveros is ook het zoroastrisme met als stichter 
Zarathustra (ook Zoroaster genoemd) de staatsgodsdienst in Perzië. 
De leer wordt ook nu nog aangehangen. Kenmerk is een universele 
strijd tussen goede en kwade goden waarbij steeds voor het goede 
gekozen moet worden in daden, gedachten en woorden. Merkwaardig 
is in het boek Ester dat Joden hun godsdienst kunnen onderhouden 
en dat Mordechai daarvan nog een duidelijk besef heeft.

Misschien had Ahasveros 
wel reden om zich in 

een feest te verliezen…
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Een reactie op de stelling in WegWijs 3: God is trouw, Hij verliet zijn Zoon (Marcus 15:34).

extra

Mijns inziens komt zo’n stelling voort uit een wens om alles van God te 
begrijpen en vast te leggen in dogma’s. Niets tegen dogma’s, maar wél als 
het iets vastlegt wat God niet als zodanig aan ons vertelt: de Drie-eenheid is 
zo’n onderwerp.
We geloven in één God, maar in de Bijbel lees je over de drie personen 
(of ‘eigenschappen’) van God. En een van die drie is dan ook nog mens 
geworden: een dilemma als je dat in een stelling wilt vastleggen. Dat 
moeten we helemaal niet doen.
Kortom: de stelling is onzin, want wij overzien totaal niet waarom God 
onze problemen op déze wijze heeft opgelost/oplost. Laat staan dat we iets 
doorzien van de Drie-eenheid: we constateren dat er een Drie-eenheid is, 
maar wat we ermee moeten? Met het geloof in de Drie-eenheid verandert 
God toch niet?
Door de redactie ingekort

De Kiesjeliesj (Hamansoren) zijn krokant gefrituurde koekjes 
die rijkelijk bestrooid met poedersuiker worden gegeten. 
Er is over het algemeen veel verwarring over de term 
Hamanstaschen of Hamansoren. 
De  Hamanstaschen echter lijken op de driehoekige hoed die 
Haman waarschijnlijk droeg en worden met verschillende 
vullingen opgediend.

Recept eenvoudige hamansoren

Ingrediënten
•  400 gram bloem 
•  4 eieren 
•  2 theelepels olie 
•  1 theelepel zout 
• 4 eetlepels water 
•  olie om in te frituren 
 

Bereidingswijze
Doe de gezeefde bloem in een diepe kom. Maak in het midden 
van de bloem een kuil. 
Klop de eieren schuimig op en meng de olie erdoor. Giet 
vervolgens eieren, water en zout in de kuil. Meng alles met een 
houten lepel vanuit het midden. 
Kneed daarna alles tot een soepel deeg dat niet aan de handen 
blijft kleven. 
Maak van dit deeg tien ballen en laat deze een uur rusten. 

Na 1 uur:
Rol dan de ballen tussen vetvrij papier dun uit op een met 
meel bestrooide ondergrond. 
Snij uit het deeg zo veel mogelijk ruiten van ongeveer 7 cm. 
En bak ze in hete frituurolie goudgeel. Neem de zo gebakken 
deegruitjes met een schuimspan uit de frituurolie. Laat ze 
goed uitlekken. 
Strooi er voor het serveren poedersuiker op. 
 
Bewaar de zo bereide droge hamansoren in een luchtdichte 
trommel. 
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Het kost wel je oude 
(misschien wel 

religieuze) leven

Kerk, discipelschap, 
leven om te geven…
We wonen in een woontoren in Ede in de wijk Veldhuizen. 
Dit is een van de voormalige ‘prachtwijken’ van Nederland.

In de afgelopen jaren hebben we 
diverse contacten opgebouwd met 

mensen in de buurt van verschillende 
achtergronden en ontdekken zo dage-
lijks wat samenleven inhoud. We eten 
met elkaar, de kinderen spelen samen 
en bij nood en hulp zijn we voor elkaar 
van betekenis. 
Dit is voor ons een leerzaam, verras-
send en ontdekkend proces. Het heeft 
alles te maken met ons geloof en leven 
in Jezus Christus. We genieten ervan 

Phia (26) & Eelke (32) met Mirthe (2) en Michelle  
(8 maanden) Dekens wonen in Ede. Phia werkt in een opvang voor 
vrouwen in Utrecht. Hier verblijven vrouwen, met of zonder kinderen, die om 
verschillende redenen geen thuis meer hebben. Eelke werkt voor TijdVoorActie, 
een jongerenstichting die jongeren inspireert om zich voor hun medemens in te 
zetten. In Ede wordt dit vormgegeven door Netwerk Dien je Stad.

om wat God ons geeft als gezin te de-
len met en door te geven aan anderen. 

We zijn lid van de Ontmoetingskerk 
(GKv Ede-Noord). Eelke is betrokken 
bij het kerkelijke jeugdwerk, waaronder 
een jaarlijks bijbelstudiekamp voor 
jongeren in de Ardennen. Op zondag-
morgen gaan we naar de kerk om als 
gemeente samen te komen. Het blijft 
bijzonder om te (leren) ontdekken dat 
je als mensen aan elkaar gegeven bent 

in de kerk. Daarin wordt en is Jezus 
zichtbaar. In de middag vormen we 
met andere christenen uit de wijk een 
gemeenschap, samen met mensen uit 
de buurt. We eten met elkaar, nemen 
de tijd voor ontmoeting, bidden samen 
en spelen een spelletje. Wekelijks zijn 
er (allochtone) kinderen, soms komen 
de ouders ook mee. We merken hoe 
vruchtbaar het is om óók op deze dag 
er te zijn voor anderen en door te geven 
van wat we in de kerk ontvangen.

Eigenlijk is het eenvoudig, vanuit het le-
ven in Jezus: God liefhebben en je me-
demens als jezelf. Ontvangen, delen en 
doorgeven. Tegelijk kost het wel je oude 
(misschien wel religieuze) leven. Het is 
voor ons dan ook een blijvende uitda-
ging om te groeien in discipelschap en 
bezig te zijn met de dingen waar God 
mee bezig is. Biddend, lezend, pratend 
en door te doen en te gaan mogen we 
ontdekken waar Jezus ons roept. 



Israëls koningen mochten van God 
echt koning zijn. Maar ze vertegen-

woordigen de HEER zelf; ze moeten 
niet overdrijven (Deut. 17:17).
Wie een koning opvolgt krijgt met het 
paleis ook de harem in bezit. Het om-
gekeerde is ook waar: wie de harem 
overneemt is de nieuwe koning. Dat 
zit erachter als Absalom publiek bezit 
neemt van Davids bijvrouwen  
(2 Sam. 16:21-22). Dat is politiek: 
iedereen weet nu dat Absalom  
koning is.
Bij hofintriges hoeft het zelfs niet om 
de hele harem te gaan. Abner wekt de 
schijn Isboset van de troon te willen 
stoten als hij iets begint met Sauls 

voormalige bijvrouw Rispa (2 Sam. 
3:6-8). Of Abner zich ervan bewust 
was is de vraag, maar in de politiek is 
verdenking meestal genoeg voor een 
ernstig conflict.

Menige lezer van 1 Koningen 1:2-4 
heeft zich afgevraagd waarom het 
merkwaardige verhaal over de oude 
David en het mooie meisje Abisag in 

de Bijbel staat. Maar let er eens op 
dat het volgende vers al dadelijk de 
naam van Adonia noemt (1 Kon. 1:5). 
Zoiets gebeurt in de Bijbel nooit voor 
niets. Adonia wil graag David opvol-
gen. Hij doet daar alles voor. Maar 
de HEER grijpt in en zorgt ervoor dat 
Salomo wordt gekroond. Daarmee 
is de rol van Adonia nog niet uitge-
speeld. Later vraagt hij Batseba, de 
koningin-moeder en het hoofd van 
de harem, om de hand van Abisag. 
Batseba trapt er nog in ook. Maar 
Salomo doorziet het snode plan en 
maakt de intrigant Adonia voorgoed 
onschadelijk (1 Kon. 2:13-25).

Een koning zonder 
harem is net zoiets 

als Willem-Alexander 
in een rijtjeshuis

afstanden | Martin van Veelen

20

In de tijd van het Oude 
Testament hoort een 
harem bij een koning. 
Dat spreekt zo vanzelf 
dat God het feit dat David 
koning werd in plaats 
van Saul kan weergeven 
met de woorden ‘… en de 
vrouwen van je heer (…) 
heb ik jou in de schoot 
geworpen’ (2 Sam. 12:8). 
Een koning zonder harem 
zou net zoiets zijn als 
Willem-Alexander in een 
rijtjeshuis.

De koning heeft 
een harem 



afstanden | Martin van Veelen tIttel & jota | Michiel Louter

Veel uitdrukkingen voor 
ijs: natuurijs, werkijs, 

glijijs, kunstijs, kraakijs, 
breekijs, dubbelijs…
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Oogsten

In 2 Korinte 11:12 wordt ‘oogsten’ 
op een abstracte manier gebruikt: 
‘Ik zal mijn werk op dezelfde manier 
blijven doen om die apostelen 
de kans te ontnemen met hun 
gewichtigdoenerij dezelfde roem 
te oogsten als wij.’ In het Grieks 
staat hier dus niet het gebruikelijke 
woord voor oogsten (therizdô), 
maar een vorm van heuriskô, vinden, 
verwerven.

Vorige keer schreef ik over ons werk voor Wycliffe Bijbelvertalers. Sinds begin 
augustus zijn we in Gloucester, Engeland, voor het eerste deel van onze opleiding. 
Een van de mooie dingen van die opleiding is dat de cursisten en cursusleiders uit 
veel verschillende landen komen.

Het is heel leerzaam om te zien 
hoe taal en cultuur samenhangen. 

Cultuur heeft invloed op taal. Hoe zou 
het bijvoorbeeld komen dat wij zo veel 
uitdrukkingen hebben voor ijs: natuur-
ijs, werkijs, glijijs, kunstijs, kraakijs, 
breekijs, dubbelijs…?

In onze groep is er een man uit Ghana. 
Hij vertelde ons over het werkwoord 
‘oogsten’ in zijn taal, het Buli. Deze 
taal blijkt vele woorden te hebben voor 
oogsten, afhankelijk van wat je oogst. 
Bij het oogsten van mango’s gebruik je 
je handen om ze uit de boom te halen 
(wij zouden zeggen: je plukt mango’s). 
Daarom gebruik je het woord gbesi. 
Maïs oogst je door de kolf eraf te halen. 
Daarvoor gebruik je het woord pasi. 
Water oogst je met een emmer, en het 
woord ervoor in Buli is tuk. Gierst oogst 
je met behulp van een zeis, het woord 
daarvoor is che.
Dit zijn vier woorden voor ‘oogsten’, 
maar er zijn in het Buli nog veel meer 
woorden voor. Voor graan, noten, gerst 

en andere dingen gebruik je weer an-
dere woorden.
Toen de man dit allemaal had uitgelegd 
kwam natuurlijk de hamvraag: hoe 
vertaal je de woorden voor oogsten 
in het Nieuwe Testament als je een 
Buli-vertaling maakt. De Ghanees – 
zelf betrokken bij vertaalwerk in zijn 
taal – wist het antwoord wel te geven: 
daarvoor zou je che kiezen. Gierst is 
namelijk het belangrijkste gewas in de 
Buli-taalgroep. En dus is het woord che 
het meest neutraal.

Hoe zit het eigenlijk in het Grieks? Bij 
een bezoekje aan de bibliotheek in Red-
cliffe College blijkt dat het Grieks meer 
op het Nederlands dan op het Buli lijkt 

als het gaat om het woord ‘oogsten’. 
Achter het woord ‘oogsten’ in de NBV 
schuilt in het Grieks vrijwel altijd een 
vorm van het werkwoord therizdô. Op 
één gebied is het Nederlandse woord 
‘oogsten’ echter rijker dan het Griekse 
therizdô en ook dan alle Buli-woorden. 
In het Nederlands kun je ‘lof oogsten’. 
Het woord ‘oogsten’ wordt dus ab-
stract gebruikt: er wordt iets abstracts 
geoogst in plaats van een concreet 
landbouwproduct. Zowel Buli als Grieks 
kent deze variant niet.



Een rode draad is 
de doorgaande lijn 

van Gods heil

22

Michiel Louter, Ida Nijman-Stegeman, Riet Steenbergen-Busstra en Martin van Veelen

Wel vonden we een tienerbijbel en 
een bijbels dagboek waarin ook 

het boek Ester behandeld wordt. Beide 
boeken zien er prima uit en maken 
als cadeautje een goede indruk. Of de 
recensent de inhoud ook de moeite 
waard vindt kun je lezen in de volgende 
besprekingen.

Trouwens, mocht jij wel een vrij recente 
titel weten over Ester, dan houden 
we ons aanbevolen. Het zou leuk zijn 
als we in het volgende nummer van 
WegWijs alsnog een hele lijst zouden 
kunnen publiceren.

Ik heb het bijbels dagboek voor vrou-
wen Sprankelend gelezen. Speciaal voor 
vrouwen: die worden inderdaad soms 
expliciet aangesproken; overigens is 
het ook prima door mannen te lezen! 
Het dagboek is geschreven door vrou-
wen, heel verschillende vrouwen zoals 
blijkt uit de korte beschijving van de 
auteurs achter in het boek. Ook zijn het 
over het algemeen geen typische vrou-
wenonderwerpen, juist een evenwich-
tige mix: zowel Sara als Mozes, Rachab 

als ook Jefta komen aan bod. De verta-
ling die (meestal) wordt gebruikt is de 
Herziene Statenvertaling.

De opbouw van het boek: elke halve 
maand komt er een ander bijbelboek 
aan de orde. Voorafgaand aan deze 
vijftien dagen is er een bladzijde 
ingeruimd om iets algemeens over het 
bijbelboek te vertellen. In de inleiding 
op Ester wordt de nadruk gelegd op 
Gods voortgaande bemoeienis met 
zijn volk. Zijn strijd strijdt God zélf, wij 
moeten onze plaatsen innemen. Zo 
plaatste Hij Ester en Mordechai al voor 
de doodsdreiging op plaatsen waar 
Hij hen kon inzetten. Zijn plan wordt 
duidelijk zichtbaar in dit bijbelboek, 
ook al wordt zijn naam niet met zoveel 
woorden genoemd.
Vervolgens lees je veertien dagen lang 
een overdenking naar aanleiding van 
een bijbelgedeelte/tekst. Als een rode 
draad loopt de doorgaande lijn van 
Gods heil en de eenheid van de Bijbel 
als basis voor leven en handelen door 
dit boek. Daarbij word je gestimuleerd 
om verder over het gedeelte na te 

Sprankelend

Boeken

Toen we als redactie besloten in 2013 een themanummer 
over het bijbelboek Ester te maken hadden we er geen idee 
van wat een moeite het ons zou kosten om boeken te vinden 
om te bespreken. Veel titels, van missverkiezingachtige tot 
onderdanige, hebben we de revue laten passeren: te oud, 
uitverkocht, failliet. Kennelijk wordt er over Ester tegenwoordig 
niet veel nieuws meer geschreven…

Esther Visser (redactie), Sprankelend. Bijbels dagboek voor vrouwen,
Uitgeverij Voorhoeve Utrecht, 2011, ISBN 978902977047, 416 pag., € 19,95

denken. Om bij Ester te blijven: het 
doodvonnis dat Haman de wereld in 
stuurde bereikte de Joden tijdens het 
Pascha, het feest van de bevrijding uit 
Egypte. Denk je eens in wat een indruk 
dat gemaakt zal hebben op Gods volk! 
Wat een paniek, maar des te groter de 
vreugde toen ook hier Gods reddende 
hand bleek!

Op de vijftiende dag wordt aan de hand 
van een van de Psalmen afgesloten. 
Ook hier weer de eenheid van Gods 
Woord.

Het boek ziet er mooi uit, stevig ge-
bonden en met een handig leeslint, een 
boek om te gebruiken! Mooi om cadeau 
te geven of te krijgen. (RSB)
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Het mysterie 
onthuld…

Ongemakkelijke 
teksten

Hoewel er geen boek 
kan tippen aan dé Bijbel 
is deze uitgave met 250 
verhalen, naverteld en 
uitgetekend door Wil-
lem de Vink, schrijver-
tekenaar-bijbelleraar, 
Arjan Wilschut, teken-
filmmaker en Timo 
Visser, gamemaker, een 
waar meesterwerk. In 
verhaalvorm worden 
alle bijbelboeken behandeld. Overzichtelijk verdeeld in 
Oude en Nieuwe Testament. Na uitleg over de Bijbel en 
geheime tekens, begint elk verhaal met een overzicht over 
de personen, locaties en de bijbelboeken die in elk afzon-
derlijk hoofdstuk behandeld worden. Alles in soms korte, 
maar altijd duidelijke zinnen. De lezer wordt uitgedaagd 
om achter het mysterie van de Bijbel te komen door deze 
te bestuderen. Bij elk verhaal staat in een kader uitleg 
over een bepaald onderdeel zoals: wat is een losser, een 
martelaar of bekering. Ook staat heel mooi aangegeven uit 
welke boeken en verzen dit gedeelte is gehaald zodat voor 
de beginnende lezer, maar ook voor de gevorderde, na te 
kijken is hoe het letterlijk in de Bijbel staat. Ik heb het dan 
ook met de bijbel in de hand gelezen.
Wie weet hoe de drie dochters van Job heten? Hoe zijn de 
reuzen op aarde gekomen? Niet alleen zijn de teksten erg 
aansprekend, even grote complimenten voor de medewer-
king van gamemaker Timo Visser en tekenfilmmaker Arjan 
Wilschut, die door hun invulling van de illustraties voor 
een bijzonder aansprekende sfeer hebben gezorgd. Het is 
zeker geschikt voor kinderen vanaf tien jaar; je kunt alvast 
een kijkje nemen op de site www.tienerbijbel.nl. 
Het boek is een echte aanrader. (INS)

Dit boek is de tweede in een serie over ongemakkelijke 
teksten. De eerste ging over uitspraken van Jezus, nu over 
teksten van Paulus. De auteurs hebben niet voor niets voor 
het woord ‘ongemakkelijke’ in de titel gekozen, in plaats 
van het woord ‘moeilijke’. De teksten zijn soms niet alleen 
ingewikkeld, moeilijk te begrijpen, ze kunnen je ook in verle-
genheid brengen. Dit komt dan vaak door de hedendaagse 
cultuur die niet aansluit op wat Paulus zegt. Denk maar aan 
de zwijgende vrouwen (1 Kor. 14:34-35) en over mannen die 
ontucht plegen met mannen (Rom. 1:26-27).
Maar afgezien hiervan komen er ook heel wat teksten aan 
bod die minder controversieel, en dus ‘alleen maar’ ingewik-
keld zijn. Zeven auteurs behandelen in totaal 75 teksten. 
Samen met het tekstregister levert dit een heel overzichtelijk 
en systematisch geheel op, dat ook goed als naslagwerk is te 
gebruiken. Dat is direct ook mijn belangrijkste kanttekening 
bij dit boek: het is wel erg systematisch, doordat het oeuvre 
van Paulus chronologisch wordt doorgespit. Dat leidt er bij-
voorbeeld toe dat de eerste 21 stukjes allemaal over Romei-
nen gaan. Dit levert soms wat overlap op tussen de stukjes 
en zorgt snel voor verzadiging en gebrek aan afwisseling. De 
structuur gaat dus ten koste 
van variatie en verrassing. 
Maar laat ik hier niet al te lang 
bij stilstaan, want verder is dit 
een mooi boek. De teksten 
worden zorgvuldig vanuit de 
context benaderd en uitge-
legd (een bijbel bij de hand is 
dus handig). Het is een soort 
exegese light: grondige bijbel-
studie, maar zonder noten, 
literatuurverwijzingen, moei-
lijke termen en theologisch 
jargon. (ML)

Willem de Vink, Tienerbijbel. Het mysterie 
onthuld…, Benjamin Heerenveen, 2011,  
ISBN 978-90-8601-091-2, 591 pag., € 34,95 

Rob van Houwelingen en Reinier Sonneveld 
(red.), Ongemakkelijke teksten van Paulus, 
Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 
2012, ISBN 9789058816740, 256 pag.,  
€ 15,90
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Wil je nog wat meer weten over het Esterfeest, bekijk dan de documentaire die de Joodse Omroep op 25 februari 2007 
uitzond: www.uitzendinggemist.nl/programmas/4920-esthers-feest (denk om de ‘oude spelling’ Esther met een h 
ertussen en de streepjes!) Van harte aanbevolen. 

Reinier Sonneveld schrijft fris en geeft 
blijk van grote belezenheid. Ook in dit 
boek over het thema twijfel. Hij ont-
leedt de moeiten die geloofstwijfel kun-
nen veroorzaken. Aan de orde komen 
psychologische, sociologische, theolo-
gische en rationele factoren. Hij draagt 
oplossingen aan om uit de twijfel weg 
te komen. Merkwaardigerwijze liggen 
deze oplossingen op dezelfde vier ter-
reinen. Dat is een echte eyeopener. En 
zo zijn er meer. De stilte van God is een 
bijzonder interessant en aansprekend 
boek geworden. Toch heb ik een groot 
bezwaar. Het boek lijkt namelijk op een 
tomtom die je uitsluitend B-wegen laat 
rijden en de snelweg negeert.
Eigenlijk geeft de titel van het boek 
dat al aan: De stilte van God . Maar is 
God wel zo stil? Sonneveld besteedt 
aandacht aan 1 Koningen 19:12b. In de 
storm, de aardbeving en het vuur was 
de HEER niet. ‘Na het vuur klonk het 

gefluister van een zachte bries.’ Het is 
niet zo eenvoudig te begrijpen wat de 
HEER daar precies mee bedoelde. Het 
wordt er niet bij verteld. Dan loop je 
het gevaar zo’n bericht te vullen met je 
eigen ideeën. Sonneveld komt herhaal-
delijk op deze tekst terug. Alsof de stilte 
van dat moment kenmerkend is voor 
wat God in het algemeen doet. Dat God 
in 1 Koningen 19:13 dadelijk het woord 
neemt, Elia corrigerend bemoedigt en 
hem een rij concrete opdrachten geeft, 
krijgt geen aandacht bij de schrijver. 
Maar dat is nu juist kenmerkend voor 
God. God begon zijn werken door 
te spreken (Gen. 1:2). God sprak al 
deze woorden… (Ex. 20:1). Leviticus 
begint zelfs met ‘En de HEER sprak…’ 
Bij Jesaja zegt Hij: ‘Ik heb niet in het 
verborgene gesproken’ (Jes. 45:19). En 
het Nieuwe Testament is er vol van: 
‘Op velerlei wijzen en langs velerlei 
wegen heeft God in het verleden tot de 

voorouders gesproken door de pro-
feten, maar nu de tijd ten einde loopt 
heeft hij tot ons gesproken door zijn 
Zoon’ (Heb1:1-2). 
Als gelovige heb je ook je zekerheid bui-
ten jezelf, in het vaste woord van God.  
Hijzelf overwint zo je twijfel. De rest is 
uiteindelijk bijzaak en het is jammer dat 
dit boek van Sonneveld alleen over die 
bijzaken handelt. (MV)

Twijfel

Reinier Sonneveld, De stilte van God. Waarom geloven moeilijk is, 
Buijten & Schipperheijn Amsterdam, 2013,  
ISBN 978 90 5881 690 0, 384 pag., € 17,90

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor persoonlijke studie

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor gespreksgroep, bijbelstudiekring etc.
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Ester
Met mirrebalsem, warme melk en honing

en tederheid: je jonge meisjeshuid

wordt zacht betast. Jij bent de lentebruid,

die ene die geliefd is door de koning.

En vraag maar wat je wilt, je wordt gehoord.

Al ben je hier van huis en haard verdreven,

hij heeft een zwak voor jou. Een onbeschreven

blad ben jij, zijn hoop, zijn sleutelwoord.

Genade, lot, geluk? Waarom en hoe?

Of toeval? Hoe dan ook, het valt je toe.

Rikkert Zuiderveld

Uit: Mosterd. 26 weken (dag)boek
Auteurs: Bert Reinds, Theanne Boer, Rikkert Zuiderveld, 

Theodoor Meedendorp, Reinier Sonneveld, Dokus
Plateau Barneveld, ISBN 978-90-5804-072-5

Openbaring 7:13-17
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Bijbelstudie, ds. Joost Smit

Op een interactieve manier zal ds. Joost 

Smit het ochtendreferaat met ons verdie-

pen en verbreden. En dat is hem op het lijf 

geschreven. Opnieuw in de schoolbanken!

Workshop ‘Vind jezelf ’, Carianne Ros

Carianne zal ons handvatten aanreiken om 

de gaven en talenten die we allemaal van 

onze schepper hebben gekregen, naar bo-

ven te halen en te ontwikkelen. Niet alleen 

bij onszelf maar ook bij onze kinderen en 

onze naasten. 

Portretfotografie ‘Say cheese’, Annet Jonker

Kijk eens door een lens naar elkaar – je 

zult zien dat jezelf en je partner op de foto 

anders ziet/bekijkt. Kijk elkaar eens lief aan 

en say cheese!

Natuurlijk krijg je tips en trucs over het 

maken van portretfoto’s. Na ongeveer een 

half uur ga je zelf aan de slag met je eigen 

camera.

Quilten, Coby Bos en Janny Hebels

Quilt- en patchwork is een eeuwenoude 

handwerktechniek. Vermoedelijk ontstaan 

uit spaarzaamheid en armoede, momenteel 

is het decoratieve nog steeds belangrijk. 

Het werk is veelzijdig door de uiteenlopen-

de technieken die worden toegepast. Wij 

gaan met een eenvoudig patroon een leuk 

quiltwerkje maken. 

Anders creatief bloemschikken, Herremijn 

Nijhuis en Jeanne Hoogdalem

Werken met bloemen en groen is altijd een 

feest. De beide dames leren je met de fijne 

kneepjes van het vak iets moois te creëren. 

Bijzondere materialen krijgen hierdoor een 

nieuwe bestemming!

Kookworkshop ‘Zien doet proeven’, Berna-

dette Kaptein en Marjan Veerman

Twee enthousiaste zussen zetten hun crea-

tieve talenten in bij het maken van eenvou-

dige maar heerlijke hapjes. Aantrekkelijke 

kleuren, mooie composities. Kortom hapjes 

die gezien en geproefd mogen worden.

Muziek maken, Wiejan van den Akker

Zoveel mensen, zoveel soorten stemmen 

en zoveel geluid. Hoe maak je daar een 

mooi geheel van. Wiejan is een enthousi-

aste, professionele muzikant. Hij haalt het 

beste uit zangers naar boven. Genieten dus.

 

Meer informatie over de medewerkers en de 

inhoud van de workshops vind je op www.

bijbelstudiebond.nl.

De kosten zijn de volgende:

• De hele dag + lunch € 25,-

• Ochtendprogramma (2 lezingen) € 12,50

•  Middagprogramma (workshop) € 12,50

•  Lunch € 5,-

Aanmelden voor het werkcongres  

(graag voor 26 oktober) kan op de volgende 

manieren:

•   Via e-mail:  

werkcongres@bijbelstudiebond.nl

•  Telefonisch bij Evelien Wierenga:   

 06-50877917 of 0575-548528

De inschrijving is definitief na betaling 

van het verschuldigde bedrag op rekening 

316045276 t.n.v. E. Wierenga te Zutphen.

Middagprogramma • workshops

Plaats: Greijdanus, Campus 5, Zwolle | Tijd: 9 november 2013, 10.30 - 15.15 uur

Herken je dat? Personen die eerst 
verlegen lijken, blijken interessante 
gesprekpartners te zijn. Mensen die 
heel zwijgzaam lijken, zetten je met een 
flitsende uitspraak aan het denken.
Zo komen wij dat ook in de Bijbel 
tegen. Mensen die schijnbaar in een 
hoekje zitten van de bijbelse geschiede-
nis, blijken in Gods plan een belang-
rijke plaats in te nemen. Mensen die 
door hun medemens niet worden op-
gemerkt, worden door God wel terdege 
gezien. En zelfs ingezet.
Het maakt dus nogal wat uit hoe wij 
kijken. Daarover horen wij dominee 
Joost Smit.

Carianne Ros zal vanuit haar dagelijkse 
praktijk ons leren hoe we kijken naar 
onszelf en naar elkaar.

Wij nodigen je hartelijk uit voor een 
leerzame en gezellige dag in Zwolle. 
De workshops staan elders op deze 
pagina. De keuze zal moeilijk worden.

Er wordt gecollecteerd voor de Cabre-
jou Foundation (info: www.cabrejou.nl).

Verder is de catering opnieuw in handen 
van de dames uit Staphorst.

Ongezien… gezien in Gods licht
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ADRESSEN
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Gerechtigheid

Thema’s volgende nummers
januari/februari Bijbellezen
maart/april Levenseinde
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colofonIn het volgende nummer

Je weet wat de Heer van je wil: 
recht, trouw en nederigheid

Gerechtigheid vraagt erom in 
praktijk gebracht te worden

Paulus zet de farizese 
gerechtigheid bij het grof vuil

Elke werknemer heeft recht op 
goed werkgeverschap



Plaats: Greijdanus, Campus 5, Zwolle | Tijd: 10.30 – 15.15 uur
Meer info: www.bijbelstudiebond.nl of 06-50877917 / 0575-548528

Werkcongres DV zaterdag 9 november 2013

Thema: Ongezien… 
gezien in Gods licht
Onbekende figuren in de bijbel belicht

Ds. Joost Smit zal dit onderwerp inleiden en Carianne Ros, 
christentherapeut en personal coach, leert ons vanuit de dagelijkse 
praktijk naar onszelf en naar elkaar kijken.

’s Middags zijn er workshops: bijbelstudie, ‘vind jezelf’, portretfotografie, 
koken, bloemschikken, quilten en muziek.


