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Ester 4:1  - 5:1a. 

Zondag 10 februari 2019 Heusden  

(Jan Nieuwkoop 50 jaar organist!) 

 

Gemeente van Christus, 

Als u het voetbalnieuws een beetje volgt, dan weet u dat onlangs de jonge 

Ajaxied Frenkie de Jong voor 75 miljoen euro aan Barcelona is verkocht. 

Afgezien van het feit dat dit een krankzinnige vorm van mensenhandel is, legt 

zo’n uitverkiezing een enorme druk op de schouders van Frenkie de Jong. Het is 

voor die jongen fijn dat zo’n grote voetbalclub voor hem heeft gekozen, maar nu 

moet hij het waar gaan maken! Dat wordt een hele opdracht.  

 

Ik weet niet hoeveel miljoen de Hervormde Gemeente van Heusden indertijd 

aan de Hervormde Gemeente van Eethen heeft betaald om Jan Nieuwkoop op 

ons orgel te krijgen. Maar het moet ook een behoorlijke druk zijn geweest toen 

een jonge Jan hier in de Grote- of Catharijnekerk voor het eerst de 

gemeentezang kwam begeleiden. Dat was toen waarschijnlijk nog niet op het 

grote Naber-orgel, maar toch: de overstap van Eethen naar Heusden was toch 

een mooie transfer? Trouwens, Jan is zijn eerste cluppie, Eethen, wel altijd 

trouw gebleven, want hij speelt daar ook nog steeds orgel.        

 

Uitgekozen worden voor een bijzondere taak – dat is een voorrecht. Maar het is 

geen eindstation. Eerder een beginpunt. Als de Bijbel spreekt over uitverkiezing, 

dan gaat het altijd om mensen die aan het begin staan van een bijzondere 

roeping en opdracht.  

  

Ester 4 gaat erover wat het voor Ester betekende om een uitverkorene te zijn. 

Via een schoonheidswedstrijd is het joodse meisje Ester gekozen tot de nieuwe 

koningin aan de zijde van koning Ahasveros van Perzië. Even lijkt het alsof er 

een sprookjesachtige toekomst in het verschiet ligt. De werkelijkheid zal anders 

zijn: met haar uitverkiezing komt een zware verantwoordelijkheid op haar 

schouders te liggen.  

 

Niet lang na het koninklijke huwelijk kreeg superminister Haman opeens last 

van een enorm allergie voor het joods volk. Die allergie begon ermee dat één 

joodse man, Mordechai, de pleegvader van Ester, weigerde voor hem, Haman te 

buigen. Die ene weigering veroorzaakt een idioot grote haat. Haman krijgt de 

koning zover dat hij hem toestemming geeft om alle joden uit te roeien.  

Als Mordechai dat vreselijke bericht te horen krijgt, scheurt hij zijn kleren, hij 

hult zich in een rouwkleed en strooit stof over zijn hoofd. Zo gaat hij de stad 

door, terwijl hij luid en bitter klaagt. Voor de koningspoort van Susa blijft hij 

staan, want het was niet toegestaan om in rouwkleding het paleis te betreden. 
Blijkbaar wil de koning niet gestoord worden in zijn prinsheerlijke bestaan. 
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‘Verboden voor treurenden en ellendigen en andere demonstranten,’ staat 
er op een bord voor de paleispoort. Zo’n verbodsbord doet het ergste 
vrezen voor de aarde van een regering. Koning Jezus heette treurende 
mensen juist welkom.  Gelukkig / Zalig zij die treuren, ‘kom maar binnen!’, 
hoorden we hem vandaag in zijn bergrede nog zeggen. (Mat. 6).  
 
Als Ester te horen krijgt dat haar pleegvader in zak en as bij de paleispoort 
staat, is haar eerste reactie er een van schaamte, omdat haar pleegvader 
zich zo vreemd gedraagt en er als een zwerver bijloopt. (Dat willen 
kinderen nooit!) En misschien is ze ook wel bang, dat door zijn opvallende 
gedrag haar geheim uitkomt. Hoe dan ook – Ester laat  Mordechai snel een 
paar nette kleren brengen.   
Maar Mordechai weigert het nette pak.  
Mordechai laat via een dienaar aan Ester weten wat er aan de hand is. Hij 
laat haar overbrieven dat de machtige Haman toestemming heeft gekregen 
van de koning om alle joden in zij rijk uit te roeien. Alle joden. ‘Ons 
allemaal.’  In de nieuwe bijbelvertaling staat dan dat Mordechai Ester met 
klem verzoekt om bij de koning om genade te smeken. Maar letterlijk staat 
er gewoon dat Mordechai Ester beveelt om naar de koning te gaan.  
Ester is weliswaar koningin, maar ze krijgt nog steeds bevelen. Is ze 
eigenlijk al wel een echte koningin? Of is ze nog steeds vooral een toevallig 
omhooggevallen schoonheidskoningin? Van buiten een prachtige meid, 
maar van binnen een beetje gewoontjes...       
 
De reactie van Ester doet het ergste vrezen. Ester laat Mordechai weten: ‘Ik 
kan onmogelijk doen wat U van me vraagt. De paleisregels schrijven voor 
dat ik niet zomaar ongevraagd naar de koning toe kan stappen. Dat zou me 
zelfs de doodstraf kunnen opleveren.’ Haar voorganger koningin Vasthi 

werd ontslagen wegens eigenzinnigheid. En nu moet zij, Ester opnieuw 

eigenzinnig op gaan treden?   
Achter de woorden van Ester horen we een uiterst onzeker meisje. ‘Wie ben 
ik dat ik iets heb in te brengen bij de koning, of bij minister Haman?, bij de 
machtigen van deze wereld.’   
Dat is een herkenbare reactie. Wat doet mijn stem ertoe in de samenleving, 
in de kerk, in de wereld? Wat heb ik nu te betekenen? Kan ik mijn mond niet 
beter houden? 
 
Moredechai leest Ester opnieuw de les. Hij zegt: ‘Beeld je maar niet in dat jij 
als enige van alle joden zult overleven, omdat jij in het paleis woont.’  
En de volgende opmerking graaft nog iets dieper: ‘Wie weet ben jij juist 
koningin geworden met het op een tijd als deze?’  
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Mordechai wijst Ester erop dat het kan zijn dat de dingen in ons leven niet 
zomaar gebeuren. Maar dat er een bedoeling achter zit. Een plan. Ester 
verkeert in een heel bijzondere positie. In bijbelse termen zeg je dan: ze is 
een uitverkorene. Ze is uitverkoren, uitgekozen, op een bijzondere plaats 
neergezet om daar een zegen te zijn voor anderen...  
 
Vanuit het evangelie mogen wij zeggen dat wij in Christus, Gods uitverkoren 
Zoon, allemaal uitverkorenen zijn. Dat wil zeggen: voor eenieder van ons 
geldt de vraag: ‘Waarom leeft ik juist nu, op deze plek, met deze mensen om 
me heen?’ Het antwoord op die vraag luidt: Omdat Christus vindt dat ik 
ertoe doe. Omdat Christus vindt dat ik in mijn omgeving het verschil kan 
maken! Omdat Christus wil dat ik anderen tot zegen ben. Omdat hij ons 
oproept om zout der aarde te zijn, en een lichtend licht.  
Dat is wat Ester moet leren: dat haar koninklijke status een roeping is, 
waarmee zij het verschil kan maken voor haar volk.  
Mordechai staat haar bij in dat leerproces, net zolang tot Ester het erop 
waagt en het bij de koning op gaat nemen voor haar volk.   
 
We zien hoe Ester een ontwikkeling doormaakt. Terwijl Ester eerst nog 
bevelen kreeg van Mordechai, begint ze nu zelf bevelen te geven. Via 
Mordechai geeft ze alle Joden een opmerkelijke opdracht: ze moeten gaan 
vasten. ‘Eet niet en drink niet, overdag niet en ’s nachts niet, drie dagen 
lang.’ Een echte koningin is solidair met haar volk, zoals een goede baas 
naast zijn werknemers gaat staan als het erop aankomt. Dus zegt Ester ook: 
‘Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen.’   
 
Vasten, niet eten en niet drinken…. wij protestanten zijn dat verleerd, net 
als knielen. Toch heeft het vasten goede bijbelse wortels.  
Vasten is: jezelf leeg maken. We zijn vaak zo vol van alles… van zorgen, van 
angsten, van stress, van het laatste nieuws… zo vol dat er voor onze 
innerlijke stem geen ruimte overblijft. En voor de stem van God ook niet. 
Vasten is leeg worden. 
Vasten is ook: een poosje versterven… Een beetje doodgaan, zodat er 
ruimte komt voor nieuw leven, voor opstanding!  
Daarom beveelt Ester de joden om drie dagen te vasten. En zij vast zelf met 
hen mee.  
En dan lezen we : En het geschiedde op de derde dag…  (zo staat het er 
letterlijk in hoofdstuk 5 vers 1). De derde dag is de beslissende dag in de 
Bijbel. Op de derde dag is alles afgelopen of er gebeurt een wonder. Jezus 
werd op de derde dag opgewekt uit de dood! Toen geschiedde het op de 
derde dag dat Ester zich hulde in een koninklijk gewaad en dat zij ging naar 
de binnenhof van het koninklijk paleis.  
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Je zou ook kunnen vertalen met: toen hulde Ester zich in koningschap.  
Nu is Ester volop koningin geworden. Een echte koningin. Nu is ze 
geworden waartoe ze is uitverkoren. Moedig stapt Ester ongevraagd op de 
koning af…  
 
En daar stopte onze lezing van deze morgen. Wij weten inmiddels dat die 
dappere stap van Ester het begin zal zijn van de redding van haar volk. Voor 
Ester zelf is op het moment dat ze de troonzaal binnenloopt de uitkomst 
van haar beslissing nog onzeker. Maar vroeg of laat moet ieder mens nu 
eenmaal beslissingen moet nemen, waarvan we uitkomst nog niet weten, 
maar die we daarom in geloof nemen. Maar als we de tijd nemen om af en 
toe stil te worden… (Ester deed dat door te vasten, het kan ook door te 
bidden, of gewoon een tijd je mond te houden…) Als we de tijd nemen om 
naar de stem van God te luisteren... en naar onze innerlijke stem… dan 
mogen we erop vertrouwen dat God zelf ons de kracht zal geven, de moed, 
de inspiratie en het uithoudingsvermogen om de taak op ons te nemen 
waartoe God ons roept, waarvoor hij ons uitkiest.   
 
Ik zal onze jubilerende organist Jan Nieuwkoop, niet direct met koningin 
Ester vergelijken, al voelt hij zichzelf vast een beetje koning op dat grote 
orgel van ons.  
De gemeentezang begeleiden: het is een bijzondere roeping, een heilige 
verantwoordelijkheid. Wat ademhalen is voor een mens, dat is zingen voor 
een gemeente. We kunnen niet zonder. Aan dat zingen heeft Jan Nieuwkoop  
nu al 50 jaar bij mogen dragen. Eerst heeft God hem een talent gegeven. 
Daarna heeft Jan vijftig jaar werk gemaakt van zijn  roeping om organist in 
de gemeente van Christus te zijn.  En met vreugde!   
Straks zullen we als slotlied Lied 150A zingen. Dat lied lijkt Jan Nieuwkoop 
vandaag op de huid geschreven. Ik neem alvast een voorschot door te 
eindigen met de tekst van couplet 3: 
  

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft  
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.  

 Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.      
 

Amen. 


