
ALGEMENE VERGADERING 
REFERAAT III 
 
II-b. WIJS - Hoe we het Oude Testament lezen 
 
2. Wegwijzers in het boek Ester 
 
A.C. Breen 
 
a. Waar moeten we op letten bij de exegese? 
Om goed in beeld te krijgen wat de betekenis, de bedoeling is van een oudtestamentisch 
bijbelboek, kunnen we het beste een aantal analyse-componenten hanteren, d.w.z. een vast 
aantal vragen beantwoorden om de tekst te analyseren, uit te leggen. We maken hierbij 
onderscheid tussen coördinaten en relaties. 
De coördinaten zijn die elementen waardoor een tekst bepaald kan worden, waardoor we een 
tekst kunnen bevatten. De relaties wijzen op de drie instanties: auteur-lezer-werkelijkheid. 
Omdat elke tekst een unieke wereld in woorden is, moeten we bij het gebruik van een analyse-
model ervoor oppassen dat we de tekst niet verstarren. Het unieke moet bij de analyse niet 
verloren gaan, nee, we moeten het bijzondere juist op het spoor komen. En hierbij mogen we 
bijbelboeken niet opsluiten in hun tijd, maar ook niet losmaken van hun tijd! 
Vooral de bestudering van de relaties auteur-lezer-werkelijkheid voorkomt een puur 
tekstimmanente analyse, dus een uitleg die alleen maar oog heeft voor de punten en de 
komma's in de tekst zelf. We zetten dus de coördinaten en hun functies in een groter geheel en 
kiezen voor het volgende model: 
 

 
 
De volledig geïnspireerde (G) tekst (T), mede ontstaan door de wisselwerking auteur (A) - 
lezer (L) - werkelijkheid (W), is geschreven door een auteur in en m.b.t. een bepaalde 
werkelijkheid voor de toenmalige lezer in en m.b.t. diens werkelijkheid èn voor alle latere 
lezers (LL). 
 
Voorbeeld: Psalm 34, vgl. 1 Sam. 21 en 22. David (A) heeft de geïnspireerde Psalm (T), 
mede ontstaan door zijn dwaze sprongen (A-W) in het nauw van Saul (W-A), geschreven om 
de zijnen, die zich rond hem hadden verenigd (L-A) en zich hadden onttrokken aan Saul (L-
W) vanwege het onrecht dat hij hen had aangedaan (W-L), te leren (A-L) dat ze hem niet op 
z'n weg van bedrog moeten volgen, maar op z'n weg van Christus (de Engel des HEREN, T, 
vs.8). 
Zó is de Geïnspireerde Tekst (GT) een leerdicht voor alle latere lezers (LL). 
 
b. Voorbeeld: de les van Ester 6 
A. Relaties A-L-W: Uit Ester 10 krijg je de indruk dat het boek Ester geschreven is ná de 
dood van Ahasveros (en Mordekai) en vóór de verovering van het Perzische rijk door de 
Grieken. Als dit waar is, leefde de auteur dus tussen 465 en 333 v.C. 



A - L:wellicht beiden behorend tot het joodse verbondsvolk, dat leefde binnen èn buiten het 
land Israël. 

A - W:wellicht gebruik makend van het geschrift van Mordekai (9:20) en van het in 9:32 
genoemde boek, beschrijft de auteur Gods bewaring van zijn volk na de eerste 
terugkeer. 

L - W:vóór of tijdens de volgende terugkeer die mogelijk was vanwege Gods bewaring. 
Conclusie: 
1) Er is uiterst weinig bekend van A-L-W. Blijkbaar is informatie hierover onbelangrijk voor 

het verstaan van de tekst. 
2) Zo krijg je scherp: er is een L dankzij wat beschreven staat in de T van de A: de kerk 

bewaard, opdat er ruimte zou zijn voor een volgende terugkeer (Ezra/Nehemia) en van 
voortgaande reformatie van de kerk. 

 
B. Coördinaten: We stellen de volgende vragen: 
1. Welke personen spelen een rol? (Wat is hun geslachtsregister; wat zijn de 

karaktereigenschappen/-ontwikkelingen; wat doen ze en waarom?) 
2. Welke voorwerpen zijn belangrijk en waarom? 
3. In welke tijd speelt de geschiedenis zich af? 
4. Wat is de plaats van handeling? 
5. Wat weten we van de politieke geschiedenis? 
6. Is er iets bekend van de cultuur/godsdienst van die tijd? 
7. Wat is de literaire context? 
8. Valt ons iets op aan de schrijfstijl? 
9. Welke motieven zijn belangrijk? 
10. Wat is het heilshistorisch verband? (Letten op: het reeds; het nog niet; het niet meer; het 

nog steeds (Holwerda)). 
 
1. Personen: 
Ahasveros: hem overkomt een slapeloosheid; hij schakelt de jodenhater Haman in om de jood 
Mordekai te eren. 
Dienstdoende hovelingen: hun wordt opgedragen de kronieken voor te lezen; ze moeten 
Haman ophalen. 
Haman: het overkomt hem dat hij de jood Mordekai moet vereren; hij raakt verstrikt in zijn 
verblindende hoogmoed/eerzucht. 
Mordekai: de man van de plannetjes is hier passief: hem overkomt alles. 
Hamans vrienden en Zeres: hun eerdere 'wijsheid' overkomt hun als dwaasheid; tegen wil en 
dank kondigen zijn vrienden als 'wijzen' Hamans ondergang aan (hoe weten ze dat?). 
 
2. Voorwerpen: 
Het gedenkboek: een vergeten bladzijde uit de Rijkskronieken komt onder de aandacht. 
Koninklijk kleed, koninklijk paard, koninklijke kroon: koninklijke waardigheid bedacht door 
iemand die uit verregaande eerzucht de grens tussen koning en onderdaan overschrijdt. 
 
3. Tijd: 
'In diezelfde nacht': Vgl. 5:9: de nacht na 'die dag'; vgl. 5:1: 'die dag' is de 'derde dag' na: vgl. 
3:12: de 13e Nisan (van het 12e jaar van Ahasveros: 474 v.C.); die nacht is de nacht van 16 op 
17 Nisan. 
Dus: God werkt in de nacht van Pascha aan de redding van zijn volk; immers op de avond van 
de 14e Nisan slachtte men een paaslammetje in de gezinnen en men vierde feest zeven dagen 
lang (Ex. 12). 



In Susan viert men geen feest van bevrijding, maar is men bevreesd voor de dood. Zal Esters 
feestmaal (vers 14) toch nog een exodus betekenen? 
De geschiedenis van Ester speelt zich niet af na Ezra en Nehemia (volgorde van de 
bijbelboeken), maar na de eerste terugkeer uit de ballingschap t.t.v. Jozua en Zerubbabel (536 
v.C.), zo'n 20 jaar vóórdat Ezra naar Jeruzalem reisde (ca. 455) en zo'n 30 jaar vóórdat 
Nehemia naar Jeruzalem ging om de muren te herbouwen (ca. 445). 
 
4. Plaats: 
Susan: residentie-stad - een paar honderd kilometer ten oosten van Babylon. 
Op de straten van Susan wordt publiek getoond: de mens wikt, God beschikt. 
'Poort des konings' en 'huis van Haman': in de koningspoort bevonden zich de dienaren van de 
koning (3:2). Mordekai maakte blijkbaar deel uit van het hogere hofpersoneel dat in en bij de 
poort zijn contacten legde. 
Nu gaat de díénaar van de koning terug als verhóógde door de koning, maar Haman die de 
koning gelíjk wilde zijn, gaat vernéderd door de koning naar zijn huis terug. 
 
5. Politieke geschiedenis: 
Ahasveros (ook wel Xerxes I genoemd) van het Perzische rijk regeerde van 486-465 v.C. Zijn 
immense rijk strekte zich uit over 127 gewesten van de Indus in het Oosten tot Zuidwest-
Ethiopië. Echter, dit machtige rijk hadden de Perzische vorsten van God gekregen als losgeld 
voor zijn volk (Jes. 43:3!), dat Kores in 536 v.C. moest laten terugkeren. 
Daniël profeteerde zo'n halve eeuw eerder dat Ahasveros grotere rijkdom zou bezitten dan zijn 
voorgangers Kores, Cambyses en Darius I en dat hij, als hij sterk zou zijn door zijn rijkdom, 
alles in beweging zou brengen tegen de Grieken (Dan. 11:1,2). 
Verder is het belangrijk te weten dat bij Ahasveros aanklachten van de partij der Samaritanen 
tegen de joden ingediend werden, omdat zij de tempel wilden herbouwen (Ezra 4:6). Tegen-
standers van de joden in Susan konden deze situatie uitbuiten. 
 
6. Cultuur/religie: 
Tolerantie. Typerend voor het nieuwe beleid van het Perzische wereldrijk was de culturele en 
religieuze tolerantie. In dat beleid paste ook de toestemming aan de joden om terug te keren 
naar hun land en de tempel voor hun God te herbouwen. Door tegenwerking van de 
Samaritanen heeft de tempelbouw stilgelegen tot Darius I. Onder zijn regering neemt men de 
bouw weer ter hand, aangespoord door Haggaï en Zacharia. Brieven naar zijn hof brengen aan 
het licht dat Kores indertijd de joden toestemming had gegeven tot de bouw. Darius bevestigt 
die toestemming nog eens en zo komt de herbouw klaar in 516 v.C. 
Het pur en de wijzen. De vrienden van Haman worden op het beslissendste moment wijzen 
genoemd (vgl. 5:10 met 6:13). Ze doen ons met hun orakelspreuk denken aan die 'wijzen' uit 
hd. 3 die met hun neus boven op het pur, geheimzinnig speurden naar de gunstigste dag om de 
joden uit te moorden. Toen, op die 13e van de éérste maand viel het lot op de 13e van de 
láátste maand. Haman zal veel te lang moeten wachten! 
En nu, de loterij lijkt mislukt. Hamans god gaat ten onder en hem treft hetzelfde lot. Want, op 
de vooravond van het pascha in Jeruzalem bestuurde GOD het lot: Hij 'vèr-lengde' de tijd. 
Geen snelle exodus van zijn volk door een heidense Haman, maar een goed voorbereide 
exodus van Haman door Gods volk. 
 
7. Literaire context: 
Als we hd. 2-5 vergelijken met hd. 7-8 komen we er achter dat we ons in hd. 6 bevinden op 
het keerpunt van het boek Ester. We staan hier bij de ommekeer: 
2-5:Mordekai vergeten; Haman verhoogd (ring); 



volmacht om de joden uit te roeien; 
Mordekai in zak en as; 
- Ester zal zich inzetten; 
- Mordekai zal hangen. 
7-8:-Ester zet zich in 
- Haman gehangen; 
Mordekai verhoogd (ring); Haman vernederd; 
volmacht om de anti-joden te doden; 
Mordekai met kroon in koninklijk kleed. 
God keert in hd. 6 alle rollen om. Ahasveros, Mordekai en Haman zijn zijn pionnen. 
 
8. Schrijfstijl: 
De inhoudelijke omkering (zie boven) wordt in de verzen 8 en 9 heel spannend gemaakt, want 
de lezer weet meer dan Haman (Mordekai zal koninklijke eer ontvangen) en Haman weet 
meer dan de koning (Mordekai zal worden gespietst). 
Vers 10 is onthullend en voor Haman onthutsend: de uitvoering blijkt het omgekeerde te zijn 
van wat hij bij zijn voorstel had bedacht! Die omkering wordt ook in vers 14 spannend, 
vanwege de parallellie met vers 5. 
vers 5:na de nacht van de ommekeer (ontdekking) moet Haman bij de koning komen; 
- de uitkomst was geen feest; 
vers 14:na de dag van de ommekeer (verering) moet Haman bij de koning(in) komen; 
- zal dàt een feest zijn? 
 
9. Motieven: 
Verhulling: Ahasveros weet waarschijnlijk niet van Hamans haat jegens Mordekai. Haman 
had de reden voor zijn vernietigingsdecreet indertijd verzwegen (3:8vv). Ahasveros zal ook 
niet geweten hebben dat de jood Mordekai zich onder de ten dode gedoemden bevindt. 
Haman weet niet dat door zijn toedoen Ahasveros Mordekai gaat verhogen. Haman weet ook 
niet dat door zijn toedoen Ahasveros zonder het te weten vonnis heeft geveld ook over Ester, 
bij wie hij nu gaat .... feesten (?). 
Er is er maar Een die hier de regie heeft! 
Omkering: De jodenhater die komt melden dat hij Mordekai zal spietsen op de hoogste paal, 
moet op straat gaan melden dat de koning Mordekai de hoogste eer wil bewijzen. 
Mordekai, dienaar van de koning, gaat verhoogd door de koning, terug; Haman, die de koning 
gelijk wilde zijn, gaat vernederd door de koning, terug. 
Hamans 'wijze' vrienden orakelen precies het omgekeerde van wat Pur had voorgetoverd. 
Er is er maar Een die hier de Hand heeft in het spel! 
 
10. Heilshistorisch verband: 
De eerste conclusie nu is: De hoofdpersoon is Jahwe zèlf. De Bewaarder van Israël, die Zelf 
het pur bepaalde, de scepter zwaaide en Ester overhaalde, sluimert noch slaapt. Hij bewaart 
zijn volk tegen de aanvallen van satan. 
 
En zo kunnen we uit het bovenstaande ook leren hoe je het bijbelboek Ester niet en hoe je het 
wel moet uitleggen. 
 
Fragmentarische vergelijking: 
Zoals Ester zichzelf wegcijferde en haar leven met succes riskeerde tot behoud van Israël 
contra Amelek (Haman), zo mogen wij ons vol vertrouwen inzetten voor Gods werk in zijn 
kerk in de strijd tegen de satan. 



(Of joods-nationalistisch: zoals God de joden toen spaarde tegenover de anti-semieten, zo 
bewaart Hij de joden de eeuwen door.) 
Heilshistorisch verband: 
Toen: Toen de weg naar de Messias (het nog niet) dreigde voorgoed te worden opgebroken 
door het woeden van het slangenzaad, schakelde de HERE in zijn voorzienigheid een verwe-
reldlijkte Ester in (het reeds) om de aanval af te slaan die gericht was tegen zijn volk en daarin 
tegen de komende Christus. 
Vandaag: De gekomen (het niet meer) Christus (levend Rijsje uit de dode tronk) verlost zijn 
volk niet zozeer van wrede vijanden, maar Hij geeft het vooral door zijn Géést een feesthart 
om voor Hem te leven (het nog steeds). 
De HERE heeft Ester niet in zijn dienst genomen om ons aan een voorbeeld te helpen - laat ze 
beeldig geweest zijn, 'voorbeeld'-ig was ze allerminst -, maar om haar en ons aan Christus te 
'helpen', voor Wie zij zich heeft mogen inzetten en door Wie wij de strijd voortzetten tot het 
vanuit de hemel op de aarde dreunt: Gevallen, gevallen is Babylon. 


