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Leven in twee werelden 

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

 

Speelt het leven in twee werelden wel eens een rol in jouw leven? Dat was wel het geval in het 

leven van Esther. Het Bijbelboek Esther leert het ons. Daarom nemen we dit Bijbelboek 

helemaal door deze keer. Dan kom je erachter dat de wereld van Esther en de wereld waarin 

wij leven echt wel met elkaar te maken hebben. De Bijbel geeft aan hoe Esther in twee 

werelden terecht kwam. Je leest over haar moed, vertrouwen en geloof. Met de hulp van haar 

God bleef ze trouw aan Hem en mocht ze getuigen in een ongelovige omgeving. Esther heeft 

een boodschap voor ons allemaal die verrassend actueel is. Je hoort haar als het ware de 

woorden van psalm 143:10 zingen. 

“Leer mij, mijn God, mijn hele leven 

Uw welbehagen eer te geven; 

maak mij genegen tot Uw wil 

Breng, door Uw goede Geest gedreven, 

mij in een land, gerust en stil.” 

(berijming ds. C.J. Meeuse) 

 

6 oktober  Een onbegrensd feest 

Lezen:   Esther 1:1-11 

Zingen:  Psalm 119:19 

 

• Waaraan zie je in vers 8 dat het een onbegrensd feest is? 

• Wat moet jij doen als je op zo’n feest terecht gekomen bent? 
 

7 oktober  Er zijn grenzen... 

Lezen:   Esther 1:12-22 

Zingen:  Psalm 17:7 

 

• In welk vers lees je dat Vasthi zich niet als lustobject laat gebruiken? 

• Waarom is dit een goede keuze van Vasthi? Bespreek het met teksten of voorbeelden 
uit de Bijbel. 
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8 oktober  In een andere wereld  

Lezen:   Esther 2:1-14 

Zingen:  Psalm 107:22 

 

• Zegt Esther dat ze uit een andere wereld (Joods) komt? 

• Waarom niet? Is het bij ons ook weleens verstandig om niet gelijk onze afkomst te 
vertellen? Waarom wel/niet? 

 

9 oktober  Gods plan 

Lezen:   Esther 2:15-23 

Zingen:  Psalm 147:3 

 

• Welke rol speelt Mordechaï in de aanslag die gepland is op de koning? 

• Tegen wie zegt hij het? Waarom is dit belangrijk in Gods plan? 
 

10 oktober  Een gemeen plan 

Lezen:   Esther 3 

Zingen:  Psalm 109:3 

 

• Welk gemeen plan bedenkt Haman omdat Mordechaï niet buigt? 

• Wie is ten diepste de bedenker van deze boze dingen? 

• Wat is de les voor ons? 
 

11 oktober  In twee werelden 

Lezen:   Esther 4 

Zingen:  Psalm 46:1 

 

• Hoe kwam Esther in twee werelden terecht door het plan van Haman? 

• Wat was het enige redmiddel? Noem haar geloofswoorden. 
 

12 oktober  Moed en vertrouwen 

Lezen:   Esther 5 

Zingen:  Psalm 18:9 

 

• Welke dingen zou je over Esther willen zeggen in haar gaan tot de koning? 

• Wie was in alles de Belangrijkste? Bespreek dit in verband met de woorden: Met mijn 
God spring ik over een muur en dring ik door een bende. (Psalm 18:30) 
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13 oktober  De Heere regeert 

Lezen:   Esther 6 

Zingen:  Psalm 33:5 

 

• Hoe komt duidelijk uit in hoofdstuk 6 dat de Heere regeert? 

• Wat betekent in jouw leven: de Heere regeert?  
 
14 oktober  Esther getuigt 

Lezen:   Esther 7 

Zingen:  Psalm 7:8 

 

• Hoe getuigde Esther, de Jodin, in een ongelovige omgeving? 

• Wat heeft Esther jou te zeggen? 
 

15 oktober  Leefwereld 

Lezen:   Esther 8 

Zingen:  Psalm 30:4 

 

• Lees de volgende namen: Esther… Ahasveros… Mordechaï… Haman… 

• Geef de leefwerelden van deze personen een naam en vertel er iets over. 
 

16 oktober  God geeft verandering 

Lezen:   Esther 9:1-12 

Zingen:  Psalm 9:15 

 

• Over welke grote verandering kun je lezen in dit hoofdstuk? 

• Er is een spreekwoord dat zegt: Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in. Welke 
betekenis krijgen deze woorden in de geschiedenis van Esther? 

 

17 oktober  Bevrijdingsfeest 

Lezen:   Esther 9:13-19 

Zingen:  Psalm 68:1 

 

• Wat lees je over twee verschillende werelden in dit gedeelte? 

• Waarom moesten de Joden niets van de bezittingen van hun vijanden hebben? 

• Wanneer en hoe vierden ze bevrijdingsfeest? 
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18 oktober  Purimfeest 

Lezen:   Esther 9:20-32 

Zingen:  Lofzang van Zacharias:2 

 

• Door wie is het Purimfeest ingesteld en wat betekent het? 

• Hoe moest het gevierd worden? 

• Waarom is het belangrijk jaarlijkse gedenkdagen te vieren? 
 
19 oktober  Verhoging 

Lezen:   Esther 10 

Zingen:  Psalm 66:3 

 

• Hoe werd Mordechaï verhoogd in zijn leven? 

• Welke personen uit de Bijbel werden ook verhoogd? 

• Welke vragen heb jij na het lezen van het boek Esther? 
 


