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DE BRUID IN HET BOEK ESTHER (2)
HJMS Sales
Geliefde broeders en zusters, de geschiedenis van de Joodse koningin Esther in het rijk
Perzië geeft ons een diepe blik op de toekomstige Bruid (de Gemeente) van onze Heiland.
In dit deel zal ons uit het bestuderen van enkele karaktereigenschappen van de afgezette
koningin Vasthi en de nieuwe koningin Esther duidelijk worden wat Jezus van Zijn Bruid
verlangt.
De afgezette koningin Vasthi
Zoals koning Ahasvéros trots op de schoonheid van zijn vrouw Vasthi was en met haar op
het feest wilde pronken, zo zoekt onze Heiland en Hemelbruidegom Jezus Christus een
Bruid op wie Hij trots kan zijn en die (zoals Hij absoluut rein en heilig is) óók rein en heilig wil
worden. Daarom verlangt Jezus dat Zijn Bruid zoals ze is zich eerst aan Hem toont, zodat Hij
haar kan reinigen en versieren. Hoogl. 2:10-14 – “Mijn Liefste antwoordt, en zegt tot mij: Sta
op, Mijn vriendin, Mijn schone, en kom! Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over,
hij is overgegaan; De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem
der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgeboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de
wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, Mijn vriendin! Mijn schone, en kom!
Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon Mij
uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is zoet, en uw gedaante is liefelijk.”
Dáárna, dat wil zeggen ná haar reiniging door Zijn Blkoed en Zijn Woord en versiering met
de gaven van de Heilige Geest (leest u bijvoorbeeld Ezech. 16:6-14), wil Jezus Zijn Bruid
aan de wereld tonen. Het is Zijn verlangen dat wij, na door Zijn Bloed schoongewassen te
zijn, ons aan de wereld tonen als Zijn kinderen en Zijn Bruid. Zodat de ongelovige mensen
zich aangetrokken zullen voelen en zich zullen bekeren.
Hierin ontdekken we ook de verklaring (althans in geestelijk opzicht) waarom koningin Vasthi
door de mand viel met haar weigering om op het feest te verschijnen en haar schoonheid te
tonen. In geestelijk schaduwbeeld wilde zij niet voor Jezus schijnen!
Esth. 1:10-12 – “Op den zevenden dag, toen des konings hart vrolijk was van den wijn, zeide
hij tot Mehuman, Biztha, Charbona, Bigtha en Abagtha, Zethar en Charchas, de zeven
kamerlingen, dienende voor het aangezicht van den koning Ahasveros, Dat zij Vasthi, de
koningin, zouden brengen voor het aangezicht des konings, met de koninklijke kroon, om
den volken en den vorsten haar schoonheid te tonen; want zij was schoon van aangezicht.
Doch de koningin Vasthi weigerde te komen op het woord des konings, hetwelk door den
dienst der kamerlingen haar aangezegd was. Toen werd de koning zeer verbolgen, en zijn
grimmigheid ontstak in hem.”
Koningin Vasthi voldeed niet aan de hoge eisen, die worden gesteld. Haar schoonheid was
blijkbaar slechts uiterlijk. Innerlijk was zij leeg en koud en op zichzelf gericht. Zij ging haar
eigen weg. Hoewel zij niet op het feest wilde komen, lezen we in Esth. 1:9 immers: “De
koningin Vasthi maakte ook een maaltijd voor de vrouwen in het koninklijk huis, hetwelk de
koning Ahasveros had.”
Zo begeeft ieder, die in het koninkrijk van God z’n eigen gang gaat en niet voor Jezus wil
schijnen, zich op glad ijs. Want het is Gods wil, dat we ook daadwerkelijk deel uitmaken van
de gemeenschap van wedergeboren kinderen Gods, de Licht verspreidende Gemeente, het
mystieke Lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is.
De naam “Vasthi” is een Perzische naam en betekent “de schone, de prachtige”. Maar zoals
gezegd was haar schoonheid uiterlijk en niet innerlijk. De naam “Vasthi” betekent echter
volgens sommige onderzoekers ook “die drinkt”. Want in het Hebreeuws, zoals geschreven
in het boek Esther, houdt de naam “Vasthi” ( ytvw ) volgens hen taalkundig verband met het
zelfstandige naamwoord “sjti” ( ytv ), dat “het drinken” betekent.
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Broeders en zusters, deze geweldig mooie koningin Vasthi, innerlijk helaas egoïstisch en
leeg en met tevens een voorliefde voor drank, doet mij daarom denken aan een andere
vrouw, die in de eindtijd zal worden geopenbaard. Deze vrouw is de grote Hoer van Babylon
en de absolute tegenpool van de Bruid van Christus.
De Hoer van Babylon ziet er uiterlijk eveneens geweldig en prachtig uit, maar innerlijk is zij
volkomen rot vanwege haar zonden. Daarnaast wordt zij in de bijbel beschreven met een
gruwelijke drinkbeker in haar handen en is zij dronken van het bloed van de heiligen. En
vindt u het niet frappant (zie Deel 1), dat haar naam “Verborgenheid” luidt?
De Hoer van Babylon is de vergadering van schijnchristenen, die hoewel zij uiterlijk zo mooi
zijn, toch weigeren om voor Jezus te schijnen en Zijn Licht te verspreiden. Zij zijn geweldig
religieus en doen hun best om tot een oecumenische eenheid met alle wereldgodsdiensten
te komen om de zo begeerde wereldvrede te bereiken. Dat zij daarvoor de Heiland Jezus
Christus moeten verkwanselen, maakt hen niets uit. Zij maken geen deel uit van de levende
Gemeente. Uiteindelijk zullen zij zelfs de Gemeente van wedergeboren kinderen Gods gaan
vervolgen. Échte christenen zijn met hun “fundamentalistische en orthodoxe”, bijbelgetrouwe
levenshouding in hun ogen immers slechts hinderlijke obstakels voor het bereiken van vrede
in de wereld. In de bijbel staat onder andere het volgende over de grote Hoer geschreven.
Openb. 17:1-6,16 – “En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en
sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die
daar zit op vele wateren; Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de
aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in
een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat
vol was van namen der godslastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw
was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en
paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid
harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid;
het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de
vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En
ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar
woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden.”
Openb. 18:2,4,16 – “En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij
is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte;
…………………………………………………………….. En ik hoorde een andere stem uit den
hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt ………………………………………..
En zeggende: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad, en purper, en
scharlaken, en versierd met goud, en met kostelijk gesteente, en met paarlen; want in een
ure is zo grote rijkdom verwoest.”
Broeders en zusters. de innerlijke leegte en het droevige lot van koningin Vasthi moeten wij
ons goed realiseren. Evenzo de verschrikkelijke, innerlijke toestand van de grote Hoer van
Babylon en haar vreselijke lot, namelijk volkomen verwoesting.
In Esth. 1:16 staat voorts geschreven, dat koningin Vasthi niet slechts tegen de koning, maar
tegen álle vorsten en volkeren had misdaan: “Toen zeide Memuchan voor het aangezicht
des konings en der vorsten: De koningin Vasthi heeft niet alleen tegen den koning misdaan,
maar ook tegen al de vorsten, en tegen al de volken, die in al de landschappen van den
koning Ahasveros zijn.”
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Zo zijn kinderen Gods die niet voor Jezus willen schijnen tot schade van alle mensen. Want
zij zijn immers gesteld om het Evangelie tot redding door het Kruisoffer van Jezus door te
vertellen aan alle mensen. Opdat zoveel mogelijk mensen worden gered van het verderf.
We moeten goed de gevolgen bedenken, als wij weigeren in te gaan op Gods uitnodiging om
naar het Avondmaal van de bruiloft des Lams te komen. Of als wij onze schoonheid niet
wensen te tonen door onjuist gekleed op het feest te verschijnen, zoals die verdwaalde gast
in de gelijkenis van de koninklijke bruiloft (Matt. 22:11-12). Want dat is voor Koning Jezus
een grote belediging, zoals ook koning Ahasvéros boos was. Als wij weigeren om het Licht
van Jezus in ons leven te verspreiden en onze nieuwe schoonheid en reinheid door het
Bloed van Jezus willen verbergen, dan lopen we de kans dat Hij boos op ons wordt en dat
wij Zijn uitnodiging verliezen. We zullen ons goed moeten voorbereiden voor het Bruiloftsfeest en ons moeten hullen in het kleed van Zijn gerechtigheid (Rom. 5:1; Openb. 3:4-5,18;
19:8). Jezus’ Bruid zal volkomen gereed en absoluut rein zijn op die grote dag.
De Hoer van Babylon werd geheel vernietigd, zoals we reeds hebben gelezen! En als straf
voor haar weigering om op het feest te verschijnen, werd koningin Vasthi afgezet. Nooit meer
mocht zij tot de koning komen én er werd een nieuwe koningin gekozen.
Esth. 1:19 – “Indien het den koning goeddunkt, dat een koninklijk gebod van hem uitga,
hetwelk geschreven worde in de wetten der Perzen en Meden, en dat men het niet overtrede: dat Vasthi niet inga voor het aangezicht van den koning Ahasveros, en de koning geve
haar koninkrijk aan haar naaste, die beter is dan zij.”
Esth. 2:4 – “En de jonge dochter, die in des konings oog schoon wezen zal, worde koningin
in stede van Vasthi. Deze zaak nu was goed in de ogen des konings, en hij deed alzo.”
In plaats van Vasthi werd er een nieuwe koningin gekozen, namelijk Esther. De keuze van
een andere, wél geschikte koningin is bijzonder profetisch, broeders en zusters!
Want helaas hebben velen in met name traditionele kerken de weg van religiositeit verkozen.
Zij hebben de blik op Jezus verloren en hebben geen intieme relatie met Hem. Daarom heeft
Jezus voor Zichzelf een ándere Bruid uitverkoren. Een Bruid die Hem wél liefheeft en wil
volgen. Een Bruid die zichzelf wél wil laten reinigen en heiligen. Een Bruid die Zijn Woord wél
liefheeft, wél wil schijnen en zich volkomen wil wegcijferen tot redding van zielen. Broeders
en zusters, Jezus zoekt een heilige Bruid zonder vlek of rimpel (Efez. 5:27)!
De nieuwe koningin Esther
Zodra koningin Vasthi was afgezet, begon men in het Perzische rijk te zoeken naar een
nieuwe, geschikte koningin. Zij moest een mooie, jonge maagd zijn, hetgeen in geestelijk
schaduwbeeld betekent dat zij rein moest zijn en onbezoedeld. Esth. 2:2-4 – “Toen zeiden
de jongelingen des konings, die hem dienden: Men zoeke voor den koning jonge dochters,
maagden, schoon van aangezicht. En de koning bestelle toezieners in al de landschappen
zijns koninkrijks, dat zij vergaderen alle jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht,
tot den burg Susan, tot het huis der vrouwen, onder de hand van Hegai, des konings
kamerling, bewaarder der vrouwen; en men geve haar haar versierselen. En de jonge
dochter, die in des konings oog schoon wezen zal, worde koningin in stede van Vasthi. Deze
zaak nu was goed in de ogen des konings, en hij deed alzo.”
Uiteindelijk werd het eenvoudige en bescheiden Joodse weesmeisje Hadassa uitverkoren en
uitbundig versierd. Haar Perzische naam was Esther. Esth. 2:17 – “En de koning beminde
Esther boven alle vrouwen, en zij verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht, boven alle
maagden; en hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd, en hij maakte haar koningin in de
plaats van Vasthi.”
Broeders en zusters, koningin Esther is precies het beeld van Jezus’ Bruid, de Gemeente.
Want Esther was een bescheiden, reine, heilige vrouw, zoals Jezus voor Zichzelf zoekt en
die Hij wil wassen met Zijn Bloed en wil versieren met de gaven van de Heilige Geest.
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Esther was door neef (of oom) Mordechai opgevoed, omdat zij weeskind was. Esth 2:7 – “En
hij was het, die opvoedde Hadassa (deze is Esther, de dochter zijns ooms); want zij had
geen vader noch moeder; en zij was een jonge dochter, schoon van gedaante, en schoon
van aangezicht; en als haar vader en haar moeder stierven, had Mordechai ze zich tot een
dochter aangenomen.”
Er is geschreven, dat zij géén vader noch moeder had. Ook daarom is Esther een beeld van
de Bruid. Immers, ook de Bruid als mystiek Lichaam van Christus heeft geen fysieke vader
noch moeder.
Er is nóg een reden, waarom zij een schaduwbeeld van de Bruid is. Deze reden is gelegen in
de betekenis van haar naam. De naam “Esther” betekent namelijk allereerst “ster”, maar in
afgeleide vorm “verborgenheid”. In Deel 1 van deze bijbelverkondiging wees ik u reeds op de
verborgenheid van het huwelijk tussen Christus en de Gemeente, Zijn Bruid.
Zoals bekend straalt een ster licht uit. Een ster schijnt! Koningin Vasthi wilde niet stralen en
schijnen, maar Esther wel. Zoals ook de Gemeente, Jezus’ Bruid, graag voor Hem wil
schijnen en Zijn Licht wil verspreiden in deze duistere, zondige wereld, opdat velen gered
zullen worden en de heerlijkheid van haar Bruidegom zullen ontdekken. Leest u bijvoorbeeld
Hoogl. 5:8-16. Ook in Openb. 21-9-11 kunnen we over Jezus’ Lichtverspreidende Bruid
lezen: “En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, welke vol
geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik
zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams. En hij voerde mij weg in den geest op een groten
en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den
hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten
steen gelijk, namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal.”
Koningin Esther heette voorheen overigens Hadassa, toen zij nog simpel bij Mórdechai in
huis woonde. “Hadassa” ( hodh ) betekent “mirteboom”. De naam Esther kreeg zij pas láter.
Ook hieraan is een geestelijke betekenis verbonden. We zullen hier mogen ontdekken wát
God van ons verlangt als wij het Evangelie, dus Zijn uitnodiging voor de koninklijke bruiloft,
werkelijk diep in ons hart hebben aanvaard.
Want wij allen waren eens zondaren, opstandige vijanden van God en voor eeuwig diep
verloren door onze zonden, onze schuld en onze misdaden. Wij hielden er zelfs van om te
zondigen. In bijbelse beeldspraak waren wij als doornen en distelen, slechts geschikt om
verbrand te worden in het eeuwige vuur. Hebr. 6:8 – “Maar die doornen en distelen draagt,
die is verwerpelijk, en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding.”
Maar de bijbel zegt óók, dat er wat verandert met doornen en distels als wij Jezus in ons hart
aannemen. Dan zal die doorn en die distel veranderd worden in een denneboom, respectievelijk een mirteboom. De denneboom en de mirteboom zijn typebeelden van aanbidding van
God, want bij beide bomen groeien de takken omhoog. Jes. 55:13 – “Voor een doorn zal een
denneboom opgaan, voor een distel zal een mirteboom opgaan; en het zal den HEERE
wezen tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden.”
Om die mirteboom gaat het, broeders en zusters. Zó heette de nieuwe koningin, vóórdat zij
Esther werd genoemd. Het meisje Hadassa dat ooit, zoals ieder onwedergeboren mens, in
haar oude leven een distel was geweest, was een mirteboom geworden, een aanbidster.
Elk ongelovig, onwedergeboren mens is in het oude, zondige, natuurlijke leven een stekelige
doorn of distel. Maar mag ook een mirteboom van aanbidding worden, als men Jezus in het
hart wil toelaten. Dan ontvangt men nieuw geestelijk leven en wordt men zoals Hadassa een
aanbidder/aanbidster van Jezus.
Door haar nieuw verworven geestelijke leven, dat zich vertaalde in aanbidding, reinheid en
eenvoud, ontving Hadassa een nieuwe positie, namelijk koningin, én een nieuwe naam. Zij
kreeg de Perzische naam “Esther” ( rtoa ), dat wil zeggen “ster”. Maar belangrijk is dat
deze naam van de woordstam “seeter” ( rto ) is afgeleid, dat “verborgen, geheim” betekent.
Evenzo wordt ook ieder wedergeboren kind van God tot een koning gemaakt (Openb. 1:6),
zal een nieuwe naam ontvangen (Openb. 2:17) en zal deel gaan uitmaken van de verborgenheid van de Bruid (Efez. 5:32).
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Esther was voorheen verborgen! Haar verborgenheid heeft een dubbele betekenis:
•

Het wijst op de situatie vlak vóórdat wij beginnen te schijnen voor Jezus. Eerst waren
wij zondige distels, maar wij namen Jezus aan en in de verborgenheid vond het
wonder van onze wedergeboorte plaats. Uiterlijk was het niet te zien. We ontvingen
een nieuwe levende geest en wij begonnen Jezus te aanbidden. Eerst nog verborgen
en nauwelijks zichtbaar. Maar toen begon het vuur in ons te gloeien en werden wij
een licht voor Jezus.

•

Wij zijn een deel van de Bruid van Jezus geworden en we beginnen de diepe
betekenis van het Kruisoffer van Jezus te ontdekken, alsmede het geheim van de
diepe aanbiddingsgemeenschap met Hem. Stap voor stap beginnen we de
verborgenheid van het huwelijk tussen Jezus en Zijn Bruid te ontdekken.
Broeders en zusters, het was hiérdoor, dat Esther haar volk Israël uit de diepste nood
kon redden. De boze Haman wilde élke Jood in het koninkrijk Perzië vermoorden.
Dus uiteindelijk zelfs haar! Maar Esther kende het geheim van de kracht van het
gebed en zij wist hoe zij vrijmoedig tot de koning kon naderen met al haar rechtvaardige verlangens. De aanzet tot de verlossing van het volk Israël was het intense
gebed van Esther, zoals ook de voorspraakgebeden van de Bruid uiteindelijk de
aanzet tot de bevrijding van Gods wedergeboren kinderen zullen zijn (Openb. 8:1-5).

De Bruid van Jezus is een schijnende ster, omdat zij een aanbidster van Hem is geworden
en rein en heilig voor Hem wil leven. Zij wil Hem niet bedroeven, Die Zichzelf voor haar in de
dood heeft overgegeven. Daarom wil zij Hem liefhebben en van Hem leren om ook voor
zielen die in nood zijn in de bres te springen. Dáárom zoekt God de Vader juist degenen, die
Hem aanbidden. Joh. 4:23 – “Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den
Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem
alzo aanbidden.”
Geliefde broeders en zusters, Gods uitnodiging voor het avondmaal van de bruiloft van Zijn
Zoon Jezus is voor allen bestemd. Voor allen die zich zwak voelen en Hem nodig hebben.
Voor allen die hun gehele hart aan Hem willen geven. Maar Gods voorwaarde is, dat wij Zijn
Zoon aanbidden en liefhebben en ook hun naasten liefhebben.
Esther’s vrijmoedigheid
Er is nog één aspect wat ik wil bespreken, namelijk Esther’s vrijmoedigheid. Deze vrijmoedigheid verwierf zij door de kracht van haar gebed (en de gebeden van anderen) en uiteraard
door het besef van haar bijzondere, hoge positie als koningin.
In deze bijbelverkondiging heb ik reeds vermeld dat de grote vijand van het Joodse volk
Haman was. Haman was een vertrouweling van koning Ahasvéros. Op een gegeven
moment verleidde hij op slinkse wijze koning Ahasvéros om in te stemmen met de verdelging
van het gehele Joodse volk. Hij bereikte zelfs, dat het besluit van de koning in de vorm van
een wet werd gegoten. U kunt dit lezen in Esth. 3.
Maar gelukkig kwam koningin Esther dit via Mordechai en Hatach te weten en aan haar werd
gevraagd om tot de koning te naderen om hem om genade voor het Joodse volk te smeken.
Esth. 4:8-9 – “En hij gaf hem het afschrift der geschrevene wet, die te Susan gegeven was,
om hen te verdelgen, dat hij het Esther liet zien, en haar te kennen gaf, en haar gebood, dat
zij tot den koning ging, om hem te smeken, en van hem te verzoeken voor haar volk. Hatach
nu kwam, en gaf Esther de woorden van Mordechai te kennen.”
Broeders en zusters, Esther’s antwoord is voor een goed begrip van de reikwijdte van Jezus’
Kruisoffer en de ontzaglijke genade die aan Zijn Bruid ten deel is gevallen uiterst belangrijk.
Esth. 4:10-11 – “Toen zeide Esther tot Hatach, en gaf hem bevel aan Mordechai: Alle
knechten des konings, en het volk, der landschappen des konings, weten wel dat al wie tot
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den koning ingaat in het binnenste voorhof, die niet geroepen is, hij zij man of vrouw, zijn
enig vonnis zij, dat men hem dode, tenzij dat de koning den gouden scepter hem toereike,
opdat hij levend blijve; ik nu ben deze dertig dagen niet geroepen om tot den koning in te
komen.”
Esther antwoordde dat niemand zomaar het binnenste voorhof binnen mocht gaan om tot de
koning te naderen. Men moest door de koning geroepen zijn. Deed men het toch, dan zou
men moeten sterven. We verstaan hieruit dat niemand zomaar tot God kan komen in de
ongereinigde staat van z’n oude, zondige, natuurlijke leven. Wie dat toch doet, zal absoluut
(geestelijk) sterven.
We zien dit principe terug in de Wetten, welke God aan Israël gaf met betrekking tot de
offerdiensten in de Tabernakel. Het is u bekend dat God in het Allerheiligdom woonde. Meer
in het bijzonder troonde Hij op de Arke des Verbonds. Geen van de Levitische priesters
mocht in het Allerheiligdom komen op straffe des doods. Slechts de hogepriester mocht
éénmaal per jaar op de Grote Verzoendag (na een uitvoerig ritueel van dierenofferanden)
binnentreden om verzoening te doen voor de zonden van zichzelf en van het volk Israël.
Maar ook hij zou sterven als hij niet aan alle voorwaarden had voldaan.
Met andere woorden, Esther had grote aarzeling om tot de koning te naderen. Zij zag het zo
gezegd niet zitten en zo vertelde zij het Mordechai ook. Gelukkig was Mordechai’s antwoord
aan haar bijzonder wijs. Esth. 4:13-14 – “Zo zeide Mordechai, dat men Esther wederom
zeggen zou: Beeld u niet in, in uw ziel, dat gij zult ontkomen in het huis des konings, meer
dan al de andere Joden. Want indien gij enigszins zwijgen zult te dezer tijd, zo zal den Joden
verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan; maar gij en uws vaders huis zult
omkomen; en wie weet, of gij niet om zulken tijd als deze is, tot dit koninkrijk geraakt zijt.”
Mordechai benadrukte dat het voor wérkelijke redding beslist noodzakelijk zou zijn om tot de
koning te naderen en persoonlijk om genade te smeken. Ja, ieder mens die gered wil worden
van het eeuwige verderf zal persoonlijk tot God moeten naderen om de zonden te belijden
en om vergeving en verzoening te vragen.
Esther’s antwoord aan Mordechai was nu als volgt. Esth. 4:15-16 – “Toen zeide Esther, dat
men Mordechai weder aanzeggen zou: Ga, vergader al de Joden, die te Susan gevonden
worden, en vast voor mij, en eet of drinkt niet, in drie dagen, nacht noch dag; ik en mijn jonge
dochters zullen ook alzo vasten, en alzo zal ik tot den koning ingaan, hetwelk niet naar de
wet is. Wanneer ik dan omkome, zo kom ik om.”
Haar antwoord was een antwoord van dood en opstanding. Zij zou drie dagen en nachten
vasten (en beslist ook bidden!). Indien ze zou moeten sterven, accoord!
De term “drie dagen en nachten” wijst in de bijbel altijd op de dood van onze Heiland Jezus
Christus en Zijn Opstanding na drie dagen uit het graf. Het leert ons in schaduwbeeld dat
Jezus’ Bruid net als Esther de waarde en de volle reikwijdte van Jezus’ Kruisoffer én het
geheim van de gebedsgemeenschap met Hem moet verstaan. Wie de overwinning en de
opstanding in de geestelijke strijd wil behalen, moet éérst bereid zijn om af te sterven aan het
eigen leven.
Esther vastte drie dagen en toen trok zij een koninklijk kleed aan en naderde tot de koning.
Esth. 5:1 – “Het geschiedde nu aan den derden dag, dat Esther een koninklijk kleed aantrok,
en stond in het binnenste voorhof van des konings huis, tegenover het huis des konings; de
koning nu zat op zijn koninklijken troon, in het koninklijke huis, tegenover de deur van het
huis.”
Esther trok in feite het Bruidskleed aan, het kleed van de rechtvaardigmakingen der heiligen,
dat de Bruid zal mogen dragen. Want in haar gebeden en haar vasten had Esther de overwinning in deze ontzettend zware, geestelijke strijd behaald. Zij had zichzelf volkomen
prijsgegeven. Openb. 19:8 – “En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend
fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.”
Esther was innerlijk geheel gereinigd en gerechtvaardigd en ging vrijmoedig zonder angst
het binnenste voorhof in om bij de koning te pleiten voor het volk Israël.
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Waarom was Esther niet meer bang om te sterven, broeders en zusters? Omdat zij wist dat
zij genade zou verkrijgen en niet zou worden gedood. Esth. 5:2-3 – “En het geschiedde, toen
de koning de koningin Esther zag, staande in het voorhof, verkreeg zij genade in zijn ogen,
zodat de koning den gouden scepter, die in zijn hand was, Esther toereikte; en Esther
naderde, en roerde de spits des scepters aan. Toen zeide de koning tot haar: Wat is u,
koningin Esther! of wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden, ook tot de helft des
koninkrijks.”
Esther had een diepe blik (in geestelijke zin) op Jezus’ Offer geslagen en wist nu dat dóór
Zijn vergoten Bloed de weg naar de troon van God in het Allerheiligdom was geopend. Toen
Jezus stierf, scheurde de voorhang in de tempel. Jezus kwam met Zijn Bloed in het
Allerheiligdom om verzoening te doen voor iedereen, die verlangt om tot de troon van de
Allerhoogste God en Koning te naderen. Wie nú voortaan in geloof tot God komt én in de
Naam van Jezus, hoeft niet meer te sterven en mag de spits van de scepter van de Koning
aanraken. Dat wil zeggen, hij of zij mag de uiterste grens van Gods genade ervaren (d.i.
Golgotha).
De Bruid van Christus hoeft niet meer te sterven, want Jezus droeg haar zonden en straf en
gaf Zichzelf voor haar in de dood over. Op ieder moment dat zij wenst mag zij nu tot God
komen. Hebr. 10:19-22 – “Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in
het heiligdom door het bloed van Jezus, Op een versen en levenden weg, welken Hij ons
ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; En dewijl wij hebben een groten
Priester over het huis Gods; Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle
verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het
lichaam gewassen zijnde met rein water.”
Wel, broeders en zusters, het moge duidelijk zijn dat toen Esther genade ontving om tot de
koning te naderen teneinde voor het volk Israël te pleiten, hij uiteraard haar verzoek honoreerde. De wet om het Joodse volk te verdelgen werd ingetrokken en Haman werd ter dood
veroordeeld.
Maar toch wil ik u nog de vraag voorleggen of wij als de afgezette koningin Vasthi willen zijn,
dat wil zeggen als schijnchristenen, of dat wij net zoals Esther voor Jezus willen schijnen.
Willen wij een intieme relatie met Hem opbouwen? Een relatie waarin we dagelijks met veel
vrijmoedigheid tot Hem naderen? Dan zullen wij over niet al te lange tijd mogen aanzitten
aan het Avondmaal van de Bruiloft des Lams.
God zegene u. Amen.

