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Esther 

Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 
 

De geschiedenis van Esther is een bekende geschiedenis. Toch is 
het goed om elke dag een stukje uit deze geschiedenis te lezen. 
Het boek Esther is genoemd naar de hoofdpersoon, een Joods 
meisje dat door Ahasveros, de koning van Perzië, tot koningin 
verkozen wordt. Esther 1 en 2 beschrijven hoe Esther koningin 
wordt. In Esther 3 lees je het plan om de Joden uit te roeien. In 
Esther 4-10 lees je hoe Esther haar volk weet te redden. 
Opvallend aan het boek Esther is dat je de Naam van God niet 
tegenkomt. Maar Gods zorg voor het Joodse volk blijkt wel 
duidelijk. De Heere waakt over Zijn volk, omdat Christus uit 
Israël geboren zal worden. De zorg van God over dit volk noem 
je de rode draad die door deze geschiedenis loopt. Probeer die te 
ontdekken onder het lezen. 
 
25 april  Het geschiedde 
Lezen:   Esther 1:1-11 
Zingen:  Psalm 36:1 

➢ In welke woorden kun je lezen dat alles wat in het 
Bijbelboek Esther staat echt gebeurd is? 

➢ Waar was koning Ahasveros trots op? 
➢ Wat gebeurt er als de koning dronken is op het grote feest? 

 
26 april  De koningin weigert 
Lezen:   Esther 1:12-22 
Zingen:  Psalm 94:1 

➢ Wat zegt koningin Vasthi als de koning haar laat roepen? 
➢ Welk advies geeft Memúchan aan de koning? 
➢ Wat is jouw reactie? 

 
27 april  De mens wikt, God beschikt 
Lezen:   Esther 2:1-12 
Zingen:  Psalm 33:7 

➢ Wat gebeurt er als de koning koningin Vasthi mist? 
➢ Wat lees je over de keus van een nieuwe koningin? 
➢ Hoe spreekt de Bijbel over de schoonheid van de vrouw? Lees ook 1 Petrus 3:3-5 
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28 april  Esther wordt koningin 
Lezen:   Esther 2:13-23 
Zingen:  Psalm 33:5 

➢ Wat weet je over Esther? 
➢ Hoe komt ze in het paleis? 
➢ Is het goed dat Esther zwijgt over haar God, godsdienst, volk en familie? Hoe is dat bij 

jou? 
 
29 april  Gevaar 
Lezen:   Esther 3:1-10 
Zingen:  Psalm 83:3 

➢ Wat is het gevaar waar over gesproken wordt in Esther 3? 
➢ Wat is dus ook het gevaar voor koningin Esther? 
➢ Wat kun je vertellen van het plan van God dat dwars door alles heen doorgaat? Is dat 

nog zo? Noem eens voorbeelden. 
 
30 april  Vasten en bidden 
Lezen:   Esther 4 
Zingen:  Psalm 77:1 

➢ Wat lees je in hoofdstuk 4:1-9 over Esther en Mordechai, haar oom? 
➢ Welk bericht moet Hatach van Esther aan Mordechai brengen? (vers 10-12) 
➢ Welk antwoord geeft Mordechai terug? (vers 13,14) 
➢ Wat is de reactie van Esther? (vers 15,16) 
➢ Welke zin springt er uit in vers 16? 

 
1 mei  De gouden scepter 
Lezen:   Esther 5 
Zingen:  Psalm 77:6 

➢ Kun je vertellen waarom de gouden scepter zo belangrijk is in deze geschiedenis? 
➢ Wie wordt er door Esther uitgenodigd aan de maaltijd? 
➢ Haman is trots maar ook boos. Waarom? 
➢ Past het spreekwoord hierbij: Hoogmoed komt voor de val? (Let hierbij op de volgende 

hoofdstukken) 
 
2 mei  God waakt 
Lezen:   Esther 6 
Zingen:  Psalm 77:3 

➢ De koning kan niet slapen. Ook dat regeert de Heere. Waar zie je dat aan? 
 
3 mei  God regeert 
Lezen:   Esther 7 
Zingen:  Psalm 94:7 

➢ Wat is het verzoek van koningin Esther? 
➢ Wat zie je van Gods voorzienigheid dat juist de vrouw van de koning een Jodin is?  

(vers 3) 
➢ Voor wie geldt het spreekwoord: Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in? 
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4 mei  De scepter toegereikt 
Lezen:   Esther 8:3-13 
Zingen:  Psalm 147:7 

➢ Waaraan wist Esther dat ze iets aan de koning mocht vragen? (vers 4) 
➢ Het plan van Haman was om het Joodse volk uit te roeien. Welk plan stelt de koning 

hier tegenover? (vers 11) 
 
5 mei  Droefheid wordt vreugde 
Lezen:   Esther 9:1-10 
Zingen:  Psalm 99:1 

➢ God verandert de droefheid van de Joden in vreugde. 
➢ Hoe worden de rollen omgekeerd? (vers 1 en 2) 
➢ Zie je steeds dat God (terwijl Zijn Naam niet wordt genoemd) in heel het boek Esther 

regeert? Ken jij dat ook in je eigen leven? 
 
6 mei  Gods haters gedood 
Lezen:   Esther 9:11-19 
Zingen:  Psalm 56:3 

➢ Wat vroeg Esther aan de koning voor de zonen van Haman? (vers 13 en 14) 
➢ Wat doen de Joden met de bezittingen van hun vijanden? (vers 15,16) 

 
7 mei  Poerimfeest 
Lezen:   Esther 9:20-28 
Zingen:  Psalm 81:3 

➢ Welk feest stelt Mordechai in? 
➢ Wanneer moet dit feest worden gehouden? (vers 21) 
➢ Waarom willen ze ieder jaar dit feest vieren? (vers 28) 

 
8 mei  Gods bescherming 
Lezen:   Esther 9:29 t/m Esther 10 
Zingen:  Psalm 91:1 

➢ Welke functie krijgt Mordechai? 
➢ Waarom is dat zo belangrijk voor de Joden. 
➢ Zie je daar weer Gods hand in? Waarom wel of niet? 

 


