
Gemeente 

Wie is Ester? Wie is deze vrouw die uit het niets als een ster, als een komeet 
omhoog schiet? Eerst schopt zij het tot koningin, later tot bevrijdster van haar joodse 
volk? Een powergirl? Carrièrevrouw met Mordechai als de lepe headhunter? Een 
slimme meid op haar toekomst voorbereid? Wie is Ester?   

Het eerste dat over haar persoon wordt verteld is :      
    ‘zij is lieftallig en mooi’(Ester 2,7 NBV).                  
Of (de Naarder Bijbel)    ‘het meisje is schoon van gestalte    
    en goed om aan te ziens’                               
Of (Statenvertaling) :         ‘en zij was een jonge dochter,     
    schoon van gestalte     
    en schoon van aangezicht’  

Alsof het een verdubbeling is, bedoeld om te benadrukken dat ze écht, ja écht mooi 
is! Maar wat als die verdubbeling niet toevallig is? Wat als de verdubbeling een soort 
geheimtaal bevat? Als ik u nu eens vertel dat in het Oude Testament/ Tenach over 
één ander Bijbels persoon nadrukkelijk wordt verteld dat hij bij zijn geboorte ‘mooi’ 
was? Weet u wie? Mozes – ‘Het was een mooi kind’, zegt Exodus 2,2 (NBV), over 
Mozes. Wie dit weet, leest in de verdubbeling een indirecte verwijzing naar Mozes. 
Beide, Mozes én Ester, zijn profeten. Beide werken aan bevrijding. Die dan wel weer 
onderling verschilt. Mozes bevrijdt zijn volk uit ballingschap: het volk Israël verlaat 
Egypte. Ester bevrijdt haar volk in ballingschap die wel voort duurt: het volk Israél 
blijft in Susa en omgeving.                                                                                   
Tegelijk speelt de schoonheid van Ester als thema in het boek een hoofdrol. Dankzij 
haar schoonheid betovert Ester eerst allen die haar aanzien aan het hof. En tenslotte 
valt koning Ahasveros als een blok voor haar. De mooie Ester, zij is zijn nieuwe 
vrouw, zij is zijn nieuwe koningin.  

Lijnrecht tegenover die nadruk op schoonheid, op uiterlijkheid, op kijken én bekijken, 
het etaleren – staat een ander belangrijk thema. Direct in het begin kondigt zich dit al 
aan. Het gaat om ‘verbergen’ – het niet willen laten zien, het doelbewust aan de ogen 
van mensen onttrekken, het niet willen delen of vertellen. Er staat in vers 10: ‘Ester 
had niet verteld uit welk volk of welke familie ze stamde’. Het was Mordechai die haar 
dit opdroeg. Oftewel: Ester is een vrouw die een geheim met zich mee draagt. Ze 
verbergt – als een geheim – allereerst haar afkomst: het volk, de familie waar zij uit 
voort komt. Maar wie verder leest in dit boek ontdekt meer vreemde zaken, geheimen 
of raadsels. Nergens is sprake van een leven naar de geboden van Tora door Ester, 
Mordechai en anderen; nergens staat vermeld dat Ester leeft volgens de joodse 
regels rondom voedsel en reinheid bijvoorbeeld terwijl er toch menig feest in dit boek 
wordt gevierd!; nergens is sprake van dat zij de sjabbat houdt of dat ze gebeden 
zegt.                                  
Precies in dit ‘verbergen’ heeft Esters verhaal  raakpunten met alle tijden, ook de 
moderne tijd: joden assimileren zich – als een minderheid, als een gelovige groep - 
aan de heersende veelal christelijke cultuur, soms voor het oog van het grote publiek 
maar in het geniep nog wel trouw aan de joodse regels (marranen in Spanje), tot 
openlijk afstand nemen en zelfs laten overdopen (joodse componist Gustav 



Mahler)…                           
Tenslotte kent dit ‘verbergen’ nog een hele andere dimensie: nergens in het hele 
boek Ester valt de naam van God, of komt God in actie! Vreemd, opmerkelijk en 
tegelijk bij uitstek modern! God verbergt zich. God is er dus wel maar laat niets van 
zich zien of horen of voelen of. En als je niets van God merkt, hoort of ervaart, wil dat 
dan zeggen dat God niet bestaat!? Of bewijst dat niets over zijn bestaan!? Een paar 
jaar geleden zei K. Hendrikse het nadrukkelijk in zijn boek ‘God bestaat niet’ – maar 
eeuwen daarvoor leefde Ester daar al mee! Al blijft wel staan dat die beleving heel 
herkenbaar is voor ons moderne gelovigen.  

Bijzonder aan Ester is hoe deze beide thema’s ( schoonheid én verbergen) in zichzelf 
als persoon, als vrouw zijn vervlochten. Dat maakt Ester ook tot een spannend boek. 
Want het staat niet statisch naast elkaar - laten zien én verbergen, etaleren én een 
geheim bij je dragen, dat vergt wel wat van een mens – het si ergens strijdig met 
elkaar. En Ester voert die strijd. Het maakt het lezen van Ester spannend en uiterst 
actueel! Dus: pak en lees dit boek! 

Amen.  

  


