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ESTHER - DE HEERE REGEERT

v e r b i n d t j o ng e r e n

“Mag ik jouw rapport eens zien, Lucas?” Aarzelend
geeft Lucas het rapport aan zijn zus Anna. “Heb jij
maar een zes voor rekenen? Ik heb een acht. En in
taal ben ik ook al veel beter dan jij! Kijk maar, ik heb
er een negen voor gehaald.” Moeder ziet hoe Anna
de rapporten vergelijkt. “Anna,” zegt ze, “ik vind dat je
erg trots bent op de cijfers die je gehaald hebt. Heb
je er ook over nagedacht Wie aan jou de kracht en
wijsheid heeft gegeven?” Anna schrikt ervan. Nu is
ze zomaar trots en hoogmoedig geweest. Beschaamd
zegt ze: “Ik weet het mam, ik heb het allemaal van de
Heere gekregen.”
In het Bijbelboek Esther gaat het over hoogmoedige
mensen die vernederd worden. Maar ook over nederige mensen die de Heere wil verhogen.
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puzzel

Hoogmoedig of nederig

1.		a. Haman heeft een duivels plan. Hij wil het hele Joodse volk doden. We lezen
in de Bijbel dat de duivel dit vaker heeft geprobeerd. Kun je daar voorbeelden
van geven?
		b. Zie je ook nu nog de macht van de duivel?
VUL IN

2.		 Haman was hoogmoedig en trots. Hoogmoed is al begonnen bij de zondeval in
het paradijs.

Weet je het nog? Vul de woorden op de juiste plaats in.

		a. Waarom waren Adam en Eva hoogmoedig?

Kies uit de volgende namen en woorden:

		b. Ben jij weleens trots? Wanneer mag dit en wanneer is het fout?

slapen – doden – verdedigen – Haman - Esther – eren – Mordechai –

3.		Het tegenovergestelde van hoogmoed is nederig zijn. Toen de Heere Jezus met

gedenkboek – wet – galg

Zijn discipelen het laatste Avondmaal ging vieren, gaf Hij hen een voorbeeld. Hij
waste hun vuile voeten. Een werkje waar niemand zin in had! De Heere Jezus

1. Koning Ahasveros en Haman mochten eten bij ______________________________.
2. In de nacht kan de koning niet __________________.
3. Hij laat zich voorlezen uit een _______________________________.
4. Hij hoort over twee mannen die hem wilden __________________.
5. ________________________ waarschuwde voor deze twee mannen.
6. De koning wil Mordechai hiervoor ____________________.
7. Hij wordt op een paard door de stad geleid door _____________________.
8. Haman wordt gehangen aan een _______________________.
9. Mordechai maakt een nieuwe ___________________________.
10.Op de dertiende Adar mogen de Joden nu zichzelf _________________________ .
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zei: “Dat moeten jullie ook doen, Ik heb jullie een voorbeeld gegeven.”
		 Hoe kun jij doen wat de Heere Jezus hier bedoelt?
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geheimschrift
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Zet de namen onder het juiste woord
Wie was hoogmoedig en wie was nederig? Kies uit de volgende namen:
Farao, Daniël, Haman, de Heere Jezus, Nebukadnezar, Maria, Farizeeërs, de hoofdman
over honderd, David bij de volkstelling, Mefiboseth

Hoogmoedig

Nederig

