
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidingdeel Bijbelstudie Esther – schets 1 
Esthers plaats aan het hof wordt voorbereid 

 

 

A) Doel 
1. Betekenis benoemen – Esther 1 wil ons duidelijk maken waar een onbezonnen daad toe kan 

leiden. In zijn dronkenschap overschrijdt Ahasveros de grenzen van zijn vrouw en verstoot hij 
haar als koningin. Wat heeft hij daar later veel spijt van! 

2. Actualiteit aangeven – Vanuit Esther 1 liggen allerlei lijnen naar de wereld van onze jongeren. 
Er zijn lijnen te trekken naar hun drinkgedrag, naar het respecteren van elkaars grenzen en 
naar de verkeringstijd. 

3. Christus centraal stellen (de persoonlijke spits) – In Esther 1 zie je dat God plaats maakt voor 
Esther aan het Perzische hof. Dwars door de zonden en eigenwijsheid van mensen heen, 
volvoert Hij Zijn plan. Alleen om Jezus’ wil doet Hij ook nu nog voor de gelovigen alle dingen 
meewerken ten goede, hoe wonderlijk Zijn wegen ook kunnen zijn. Nog steeds doet God 
‘plaatsmakend’ werk. Door de Heilige Geest maakt Hij in mensenlevens plaats voor Christus en 
Zijn werk. 

 
 
B) Achtergrondinformatie 
Op de site van Wikipedia staat onder de zoekterm ‘Xerxes I’ een interessant artikel over Ahasveros. 
Voor de uitleg van bepaalde details in Esther 1 verwijzen we naar de kanttekeningen op de 
Statenvertaling, de kanttekeningen op de NBG-vertaling 1951 en naar deel 2 van Leren en leven van 
drs. P. Cammeraat waarin het boek Esther besproken wordt. 
 
Suggesties voor verdieping 
 
- Bijbel: Lukas 19:1-10; Handelingen 10 (voorbeelden van het ‘plaatsmakend’ werk van God). 
- Geloofsbelijdenis: Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. 
- Literatuur 

o G. Ch. Aalders, ‘Het boek Esther’ (in de serie Korte verklaring der Heilige Schrift), Kampen 1950. 
o H.G. Abma, Het boek Esther, Utrecht 1965. 
o M. Henry, ‘Het boek Esther’ (in: De verklaring van het Oude en Nieuwe Testament), Kampen 

2006. 
o F. Josephus, The complete works of Josephus, Grand Rapids 1981. 
o J.J. Knap Czn., Onder de schaduw Zijner hand. Het boek Esther in overdenkingen voor de praktijk 

des levens, Kampen 1921. 
o C.M. Luteijn, ‘Ezra, Nehemia, Esther, Job’ (in de serie De Bijbel en zijn boodschap), Leeuwarden 

1965. 
o P. Molenaar, Esther. Een ster in de hand van God, Capelle aan den IJssel 1998. 
o A.T. Vergunst, Brug naar Esther, Houten 2011. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Suggesties voor de avondvulling 
 

Niveau 1 Niveau 2 

Alternatieve startopdracht  
Kijk een filmpje waarin negatieve gevolgen 
van alcoholgebruik te zien zijn. Stel daarna de 
vraag: wat is volgens jullie de link van dit 
filmpje naar het Bijbelboek Esther. 

Alternatieve startopdracht 
Kijk een filmpje waarin negatieve gevolgen 
van alcoholgebruik te zien zijn. Stel daarna 
de vraag: wat is volgens jullie de link van dit 
filmpje naar het Bijbelboek Esther. 

Bijbel 
Esth. 1; Ef. 5:15-21 
 
Vragen  
Laat deze altijd aan de orde komen op je 
verenigingsavond! 
1. Waar gaat het in Esther 1 over? 
2. Wat vind je van de houding van Vasthi in 
dit gedeelte? 
3. Wat wordt bedoeld met Ef. 5:18? 

Bijbel 
Esth. 1; Ef. 5:15-21 
 
Vragen  
Laat deze altijd aan de orde komen op je 
verenigingsavond! 
1. Wat is je eerste indruk na het lezen van 
Esther 1? 
2. Wat heeft de tweede Schriftlezing met 
Esther 1 te maken? 
3. Wat wordt bedoeld met Ef. 5:18? 

Keuzevragen 
Vraag 2, 3, 4, 5 
Opdracht 1 (pag. 4), 2 (pag. 5) en 4 (pag. 7) 

Keuzevragen 
Vraag 1, 2, 3, 4, 5 
Opdracht 1 (pag. 4), 2 (pag. 5), 3 en 4 (pag. 7 

Overige verwerking 
Gastspreker 
www.lcj.nl/verwerkingplus16 
www.hhjo.nl/verwerkingplus16  

 

 Wellicht is er in iemand in de gemeente, 
die aan alcohol verslaafd is geweest. 
Nodig hem of haar uit om daarover te 
komen vertellen op de J.V. Zo’n persoon 
kan van binnen uit vertellen wat een 
alcoholverslaving met je doet en gericht 
ertegen waarschuwen. Ook aangeven wat 
je moet doen, als je regelmatig teveel 
drinkt. 

 Vraag het LCJ of een echtpaar uit de 
gemeente een avond te komen verzorgen 
over seksualiteit.  

Overige verwerking 
Gastspreker 
www.lcj.nl/verwerkingplus16 
www.hhjo.nl/verwerkingplus16  

 

 Nodig iemand van de Stichting De Hoop 
uit om iets te komen vertellen over 
verslavingen. 

 Vraag het LCJ of een echtpaar uit de 
gemeente een avond te komen verzorgen 
over seksualiteit.  

 

 
  

http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16
http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Antwoorden en suggesties 
 
Vraag 
1a. Op zich is het te begrijpen dat men tot een opvatting als deze is gekomen. Een nauwkeurige 

bestudering van het boek Esther brengt echter tot een andere opvatting. Ook dit boek is door 
de Heilige Geest ingegeven (vgl. 2 Tim. 3:16; 2 Petr. 20v.). 

1b. Daarmee wordt bedoeld dat we geloven dat een Bijbelboek onder de leiding van de Heilige 
Geest in de Bijbel terecht is gekomen en als Gods Woord geloofd wil worden.   

 
Startopdracht 
1. Voor het bespreken van een veldtocht tegen de Grieken. 
2. Als een heerser met weinig ruggengraat, die zich gemakkelijk liet beïnvloeden en anderen voor 

zich liet beslissen. Aan het einde van zijn regering raakte hij de regie over zijn rijk helemaal kwijt. 
Door een moord werd zijn leven beëindigd. 

 
Opdracht 1 (pag. 4)  
1. Met een goede Bijbelse atlas is deze opdracht uit te voeren. Wellicht dat er op internet ook een 

duidelijke kaart te vinden is, die bijv. met een beamer op het scherm geprojecteerd kan 
worden.  

 
Vraag 
2. Probeer alle aanwezige jongeren een eerlijk antwoord op deze vraag te laten geven. Aan de 

hand daarvan kan met elkaar doorgesproken worden. Het zou mooi zijn als jongelui tot het 
inzicht komen dat je tot je 20e beter (helemaal) kunt afzien van het drinken van alcohol i.v.m. 
de ontwikkeling van onze hersenen. 

 
Opdracht 2 (pag. 5) 
2. Informatie over de invloed van alcohol op onze hersenen en op ons gedrag is te vinden op 

internet en in brochures van hulpverleningsinstanties zoals Stichting De Hoop in Dordrecht 
(http://www.dehoop.org/) Zie ook de -16 Handreiking Actueel Biertje?! Over alcoholgebruik.   

 
Vraag 
3a. Wees als meisje trots op wie je bent, ook op je lichaam. Geef dat niet zomaar weg, bijvoorbeeld 

door te onthullende kleding te dragen. Een leerzaam boek voor meisjes is Wat meiden moeten 
weten over hoe jongens denken door Lisa Rice.  

 Stel in je verkeringstijd duidelijke grenzen. Duidelijke regels zijn: geen geslachtsgemeenschap 
voor het huwelijk; altijd je kleren aanhouden en elkaar niet uitkleden; niet samen op vakantie 
gaan; geen geslachtsdelen van elkaar betasten; niet te lang samen op je kamer blijven; duidelijk 
zijn over wat je wel en niet fijn vindt bij het knuffelen en zoenen. 

3b. Dat zij op een respectvolle manier met meisjes om moeten gaan. Als ze verkering hebben, 
moeten ze de grenzen van hun vriendin respecteren en nooit passeren. Je maakt dan dingen 

http://www.dehoop.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kapot die moeilijk geheeld zullen worden. Een leerzaam boek voor jongens is Wat jongens 
moeten weten over hoe meisjes denken door Jeff Feldhahn & Lisa Rice. 

 
Opdracht 3 (pag. 7)  
Op dit moment zie je de slappe houding van Ahasveros al. Hij laat zich gemakkelijk  
beïnvloeden door anderen. Hij was blijkbaar te dronken om een andere oplossing te  
bedenken, waarbij hij Vasthi als vrouw behouden had. 
 
Vragen 
4. Het zou mooi zijn als jongeren zoiets zouden kunnen vertellen! Dat maakt indruk op anderen 

en maakt de leiding van God in mensenlevens concreet. 
5. Het eerste deel van de vraag is heel persoonlijk. De Heere maakt in ons leven plaats voor 

Christus door het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Lees samen met de jongeren Joh. 
16: 5-15.  

 
Opdracht 4 (pag. 7)  
 

Zie Gastspreker 
www.lcj.nl/verwerkingplus16 
www.hhjo.nl/verwerkingplus16  
 
 
E) Extra voorbereiding 

 Als er gewerkt wordt met een beamer, kan van tevoren een kaart van het Oude Oosten op 
internet worden opgezocht en klaargezet.  

 Alvast een filmpje klaarzetten op de computer indien gekozen wordt voor de alternatieve 
startopdracht. Test ook het geluid vooraf!  

 Eventueel een gastspreker uitnodigen.  
 

 

http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16

