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Lied 188: 1,2 
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Ontmoetingsdiens 
Intreelied Ps. 73 – 1: 12 
Votum  
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Loflied Ps. 68 – 1; 1,9,10 
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Skriflesing Ester 3 
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HK Sondag 52 
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Liefdegawes 
Gebed vir BnB  
Sing Ps. 74: 13,14,15,16,17 (mel ps 116)  
Seën 
Amen Sb 13 - 2      
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Geliefde br. en sr  
 
Besef jy dat die duiwel jou tot sy aartsvyand verklaar het? Dat hy soos Haman ‘n 

meesterplan in werking gestel het om jou geestelik dood te maak? Dat hy, sy bose magte 
en die mense in sy beheer  alles in die stryd sal werp om jou liggaamlike en geestelike 
leed aan te doen.   
 
Daarom moet ons nie die versoekinge wat hy op ons pad lê ligtelik opneem nie. Elke 
subtiele verleiding en elke - op die oog af onskuldige – gedagte, wat jou verlei om jou 
verhouding met God te verswak is ‘n aanval in hierdie geveg om jou lewe. Dink ook aan 
al die dinge wat ons in die wêreld beleef en wat ons lewe beïnvloed sodat ons 
naderhand anders oor God en sy Woord begin dink.  
 
So kan gelowiges onder die stortvloed van perversiteit en bandeloosheid hulle 
waaksaamheid verslap en begin dink dat dinge soos opstandigheid teen gesag, 

perversiteit en vrye liefde dalk nie regtig so verkeerd is nie. Mense wat begin glo dat die 
kerk as instelling van God nie meer belangrik is nie en dat mens vry is om eintlik enige iets 
te doen. Dit alles is subtiele gedagtes wat jou al hoe verder weg van die Here trek en dat 
ons, soos Rom. 12, dit stel: aan hierdie wêreld gelykvormig word. Brs en srs, ons moet 
wakker wees hierteen sodat ons nie onverhoeds betrap word nie.  
 
Hiermee wil ons nie sê dat ons in elke ding ‘n duiwel moet soek nie, maar ons moet 
ook nie naïef wees en dink dat hierdie aanslag van die bose ons nie sal raak nie. Die 

Skrif sê nie verniet dat hy wat meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Wie nie 
met die duiwel rekening hou nie, hou nie rekening met sy eie sondige natuur nie. En 
daarom moet ons met konsekwente gehoorsaamheid hierteen waak.   
 
Mordegai en Ester en die gelowiges van hulle tyd het hierdie aanval van die duiwel 
baie direk en intens ervaar. Dat die duiwel deur Haman ‘n plan beraam om die gelowiges 

uit te wis. En nou is die bedoeling van hierdie preek  nie om ons bang te praat nie, maar 
juis om ons te waarsku dat konsekwente gehoorsaamheid onvermydelik vervolging 
te weeg sal bring.  So het Christus ook ondubbelsinnig gesê wanneer ons Hom volg 
sal  ons deur die wêreld vervolg word.  

 
Geliefdes, hierdie stryd tussen die duisternis en die lig is ‘n eeue-oue stryd. God het 

dit voorsien in die paradys toe hy die vyandskap gestel het tussen die slang en die 
nageslag van Adam. Daar is alreeds gesê dat die slang die mens in die hakskeen sal byt 
en dat hy hom die kop sou vermorsel. In die Ou Testamentiese bedeling het die duiwel 
probeer om die volk van die Here tot ‘n val te bring sodat die Verlosser wat uit hulle gebore 
moes word, nie gebore kan word nie. En telkens het hy van volksmoorde gebruik gemaak 
om dit te bewerk. Dink aan die Farao se opdrag dat al die seuntjies vermoor moet word.  
 
Hier in ons tekshoofstuk beraam die bose ook ‘n plan dat al die gelowiges vermoor 
moet word. Ons moet onthou dat dit hier nie net gegaan het om die Jode wat in Persië 
agtergebly het na die ballingskap nie, maar ook om hele volk van die Here - ook die Jode 
wat teruggekeer het na Jerusalem. Want Jerusalem was deel van die Persiese Ryk 
waaroor Ahasveros geregeer het. Dit was dus ‘n totale aanslag teen die volk om hulle 
uit te wis sodat die Verlossingsplan van God nie kan realiseer nie.  
 
Hierdie aanslag het verskerp toe die Here Jesus gebore is. Dink aan die opdrag van 
koning Herodus dat al die seuntjies in Betlehem dood gemaak moet word in ‘n poging om 
die pasgebore Verlosser te vermoor. Die duiwel het hierdie aanvalle gedurende Jesus 
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se omwandelinge op aarde baie skerp op Hom toegespits om Hom te keer dat Hy 
aan die kruis vir ons sondes betaal.  
 
En toe Christus hom aan die kruis oorwin en Hy uit die dood opgestaan het, sê 
Openbaring 12,  het die duiwel vir jou en my in sy visier geplaas: ons is nou vyand 
nommer een – hy soek ons bloed soos ‘n brullende leeu. En hy spits hom toe op 
gelowiges wat konsekwent gehoorsaam aan God wil leef.  

 
Soos Mordegai. Nadat Haman deur Ahasveros in sy hoë pos aangestel en almal beveel 

het om voor hom te buig het Mordegai geweier. Die rede daarvoor word baie duidelik 
toegeskryf aan die feit dat hy ‘n Jood was , m.a.w. ‘n gelowige was. Mordegai het die 
buig voor Haman waarskynlik gesien as ‘n oortreding van die eerste gebod nl. dat jy 
aan geen mens goddelike eer moet bewys nie. Net soos Daniël se vriende nie voor die 

beeld wou kniel nie, net so wou Mordegai nie aan Haman goddelike eer bewys nie. Dit het 
die eersugtige Haman geweldig dwars in die krop gesteek. En omdat hy geweet het dat 
Mordegai ‘n gelowige was, word Haman ‘n instrument in die hand van die duiwel om die 
hele volk van God te wil uitwis.  
 
Sy plan begin in vers 7 in die afgodstempel van Susan waar Haman sy gode se 
goedkeuring gaan vra. Hy roep die hulp van sy gode in om sy plan in werking te stel. Die 
priesters in die afgodstempels het van die Pur gebruik gemaak om die lot te werp. Presies 

wat dit was en hoe dit gewerk het weet ons nie, maar daarmee sou hulle die “antwoorde” 
van die gode kon bepaal. Haman wou weet watter datum vir die gode ‘n geskikte 
datum sal wees vir sy plan.  
 
Maar, brs. en srs, dit is hier waar Haman hom misgis het. Terwyl hy gedink het dat 
hy die gode aan sy kant het, was die ware God aan die werk om sy volk te beskerm. 

Ons lees in Spreuke 16: 1 die volgende woorde: “‘n Mens kan sy voornemens hê, maar 
die laaste woord daaroor kom van die Here” en in Spr. 16: 33: “Mense kan loot, maar die 
Here bepaal hoe dit uitkom”.  
 
Terwyl Haman gedink het dat sy gode vir hom die 13 de van die 12 de maand Adar 
aangewys het, was dit God wat die lot beslis het. Dit was God wat vir sy volk 
genadetyd beskik het. Want Haman moes 11 maande lank wag voordat sy plan in 
werking gestel kan word. Vir die humeurige en bloeddorstige Haman moes dit 11 lang 
maande gewees het om te wag voordat hy sy wraak op Mordegai kon neem.  
 
Vir Mordegai en Ester was dit 11 maande van genadetyd waarin God hulle kon lei 
om ‘n plan te maak ter verdediging van die volk. Brs. en srs. , die Here het vir hulle 
ingetree. Hy is die een wat die lot beslis. Hy is die een wat die duiwel en sy magte 
aan bande lê sodat ons behou kan bly.  
Die mens wik , maar God beskik – dit moes Haman leer. Nadat die briewe met die 
opdrag om die Jode dood te maak, uitgestuur is en dit die stad Susan in beroering gebring 
het, sit Haman en Ahasveros en drink. Hulle vier al die oorwinning met ‘n paar drankies, 
maar hulle het hulle met God misreken.  
 
Brs. en srs. ons Vader tree net so vir ons in elke keer wanneer die duiwel ons 
aanval. Hy het vir ons ingetree met Christus. God het beskik dat Christus ons met sy 
lewe en sterwe God se eiendom gemaak het en nou is daar vir ons genadetyd sodat 
ons behoue kan bly teen die aanvalle van die duiwel. Toe die duiwel dink hy het oorwin 
aan die kruis, staan Christus uit die dood op en tree hy op om ons te beskerm. Hy 
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oorwin die mag van die bose en is nou Christus die Koning van die wêreld en ons 
lewe is veilig in sy hande.  
 
Geliefdes, deur God se genade word ons lewens vandag nie fisies bedreig nie. Maar 
in talle lande van die wêreld is gelowiges en hulle lewe die teiken van die Bose en sy 
magte. Elke week lees ons van gelowiges wat gemartel en doodgemaak is ter wille van 
hulle geloof. Dit gebeur op daaglikse basis – ons hoor net nie altyd daarvan nie.  
 
En tog is ons lewe fisies op die spel: as die duiwel met verslawingsmiddels mense met 

drank en dwelms in sy mag kry – kos dit hulle dood. Net vanoggend het ons gehoor dat ‘n 
bekende sangers Whitney Houston dood gekry is in haar hotelkamer en ons almal weet sy 
was ‘n dwelmslaaf. So word mense se lewens verwoes.  
 
Maar ons geestelike lewe word ook aangeval:   
So gebruik die duiwel skuldgevoelens om my van God weg te dryf. Dat ek my self nie 

kan vergewe of glo dat God my kan vergewe nie.  
 
Hy saai twyfel in my gemoed om my te laat struikel – twyfel aan God –dat Hy bestaan en 
twyfel aan die waarheid van sy woord.  
 
Hy bring versoekinge waarmee hy my in sy greep wil kry. Hy hou die begeerlike dinge 

van die wêreld so voor my oë dat ek naderhand glo ek kan nie daarsonder klaarkom nie. 
Geld, mag, voorspoed en gesondheid, word dinge wat mense bereid is om enigiets voor te 
doen – ook om willens en wetens in die strikke van die bose te trap.   
 
Die duiwel kan ook ander taktiek gebruik: dat hy my mislei om te dink dat ek immuun is 
teen sy aanvalle en dat hy my nie kan roer nie – dan wys die Here my op my sonde en my 
sondige natuur. Hy wys my op my eie onbetroubare en verleidelike hart, waarmee ek 
myself tot ‘n val bring. So waarsku die Here my om nie in geloofshoogmoed te dink ek is 
onfeilbaar nie, want dit is dan wat ek die hardste sal val.  
 

Geliefdes, as die duiwel my lewe bedreig – dan weet ons dat God ons behou. Dat Hy 
die duiwel aan bande lê en dat my lewe veilig in sy hand is. Ons moet dus leer om 
die fokus op God te plaas en nie op die duiwel nie. Daarom sê die Here Jesus ook : 

vrees hom nie wat net jou lewe kan neem nie, vrees God wat jou siel in sy hand hou.  

 
Die Here laat ons ook nie ongewapen in die stryd staan nie. Dit leer die Skrif ons 
duidelik. Ons het voldoende wapenrusting om sy aanvalle af te weer. Ons gaan 
vandag nie meer soos Mordegai en Ester ons vyande fisies doodmaak nie, maar ons 
wapen is die Swaard van die Gees: Die Bybel. Daarmee verkondig ons die evangelie 
van liefde en versoening in Christus en stel ons die waarheid  bo die leuens van die 
duiwel.  
 
En daarom geliefdes, is ons nie bang nie vir die aanvalle van die bose nie. Al het die 
duiwel besluit om ons soos ‘n brullende leeu te agtervolg – ons weet ons is veilig in God 
se hand. Weet dat net soos daardie dag in Haman se afgodstempel dit God was wat 
beslis het en nie die duiwel nie – net so is Hy elke dag teenwoordig in jou lewe en 
hou Hy jou in sy hand.  
 
Moet dus nie toelaat dat die duiwel jou met vrees vervul nie. Nee, tree met krag op - 
bly konsekwent gehoorsaam – al wil hy jou versoek en verlei tot afvalligheid.   Bestry 
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hom en sy magte met die Woord van die Waarheid – want jy weet: in Christus het 
ons klaar oorwin – eendag as Hy weer kom dan sal ons finaal oorwin.  
 
Amen 


