
Vooraf sang  

Lied 464: 1,2,4 
Lied 509: 1,2,4  
Lied 579: 1,3,4,6. 
 
Ontmoetingsdiens 
Intreelied Lied 190: 1,3 
Votum 
Seën 
Loflied Ps. 99 – 2: 1,2,3,4 
Geloofsbelydenis (interaktief met 3 vrae).   
 
Verootmoedigingsdiens 
Wet – fokus op 3 de gebod 
Lees ook Lev. 24: 10 – 16 en Matteus 10: 32 – 33 
Sing Ps. 145 – 1: 1,12 
Gebed.       
 
Woorddiens 

Skriflesing Ester 5,6,7 
                Teks: Ester 6: 1 
Sing Ps. 10 – 1: 1 (almal), 7 (srs), 8 (brs), 9,10 (almal) (mel ps 145); 
Woordverkondiging 
 
Antwoorddiens 
Gebed 
Liefdegawes 
Gebed vir BnB 
Sing Ps. 14 – 1: 1,5,6,7 (mel ps 134) 
Seën 
Amen Sb 13 – 3.      

 
Tema: God bestuur ons lewe tot in die fynste besonderhede sodat sy 

Koninkrykplan kan slaag.   
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Geliefde brs. en srs 
 
Watter gebeure in jou lewe die afgelope week het die Here gebruik om jou lewe te 
beinvloed? Dink ‘n bietjie na oor die dinge wat met jou die afgelope week gebeur 
het. Miskien die telefoonoproep uit die bloute oor ‘n belangrike saak. Miskien die 

“toevallige” raakloop van ‘n ou vriend. Dalk die hartseergebeure in iemand anders se lewe 
wat jou diep geraak het. Of die saketransaksie wat goed verloop het omdat iets “toevallig” 
gebeur het wat die uitkoms daarvan positief beinvloed het. Dalk die terugvoer op ‘n 
werksaansoek wat jy maande gelede al reeds ingegee en van vergeet het.   
 
Of dalk die goeie raad of advies wat iemand jou gegee het en wat baie vrae en probleme 
vir jou opgelos het. Dalk net die vriendelike woorde van ‘n medegelowige wat jou dag 
opgehelder het. Of dalk die feit dat jy oor iets baie groot skade verwag het en dan kom die 
uitslag: dis nie so sleg as wat jy gedink het nie!!  
 
Br. en sr., kan ons hierdie dinge, wat baie mense aan toevalligheid sal toeskryf, so 
beskou? Daar is mense wat sê: jy kan nie wag vir geluk of kanse of toevallige ingrype van 

êrens af nie!! Nee, jy moet jou eie heil uitwerk – alles is in jou hande. Dit hang alles net 
van jou af.  
 
As ‘n mens hierdie hoofstukke van Ester lees, geliefdes, dan wil dit op die oog af 
ook lyk asof alles toe te skryf was aan Ester en Mordegai se optrede. Dit was hulle 
planne, hulle geloofsdade en hulle gehoorsaamheid wat alles uiteindelik goed laat verloop 
het. Dit was Mordegai se goeie raad aan Ester om nie haar nasionaliteit bekend te maak 
nie, wat nou ‘n ideale geleentheid skep vir die Joodse volk om gered te word van die 
uitwissingsplanne. Daardie planne wat Haman reeds onkeerbaar gereël het.  
 
Dit is Ester se gelowige, waagmoedige optrede om die koning sonder toestemming te 
gaan sien wat alles in hulle guns geswaai het. Sy het haar lewe op die spel geplaas en dit 
het gewerk!! Verder was dit Mordegai se gehoorsame optrede van 5 jaar gelede toe hy die 
koning se lewe van ‘n moordkomplot gered het, wat nou alles in hulle guns geswaai het. 
En daarby Ester se vernuftige planne met die twee etes waarna sy die koning en Haman 
uitgenooi het sodat sy Haman kan ontmasker en die koning se guns kan wen.  
 
Ja, dit gaan hier om mense wat hulle eie lot beredder! Ons lees nie eers een keer 
van die Here en wat Hy gedoen het om hulle te help nie! 
 
Maar, brs en srs, is dit waar? Is dit waar dat die Here hier totaal afwesig is en dat 
mense se eie planne en optrede die redding bewerk het? Nee, dit is nie waar nie. 

Geliefdes, as ons die Here en sy optrede en ingrype in ons lewe nie raaksien nie, dan is 
dit nie omdat Hy nie daar is nie – soos baie mense glo nie-  dit is omdat ons Hom vanweë 
ons verkeerde fokus nie kan raaksien in die alledaagse gang van ons lewe nie.  
 
As ons glo dat die moderne lewe van vandag te ingewikkeld is om dit met geloof te 
benader en te dink dat God iets kan verander, nou ja, dan sal ons seker die vreemde 

gebeure wat dinge so in ons guns of dalk teen ons laat draai het, as “toevallighede” 
beskou en nie verder daaroor nadink nie.   
 
As ons glo dat God nie regtig so intens betrokke is by ons lewe dat Hy ook 
daaglikse gebeure so rig en stuur dat dit ons lewe beinvloed nie, dan sal ons daardie 
gebeure nie as die hand van die Here raaksien of beleef nie.  
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Miskien geliefdes, is ons al so beïnvloed deur die denke van die wêreld en deur 
mense wat sê dat alles rasioneel bepaal moet word, dat hierdie stuur- en rigwerk van 
God, sy liefdevolle regering oor ons maar net by ons verbygaan. 
 
Ons lewe in ‘n wêreld waar die grotes en invloedrykes van hierdie wêreld – soos 
Meryl Streep – wat hierdie week die artestoekenning gekry het vir die beste aktrise – die 
toon aangee deur te sê dat sy nie in God glo nie en dat sy nie kan glo dat gebed enige iets 
in jou lewe kan verander nie. Miljoene mense sal haar woord vir waarheid neem in plaas 
van om te hoor wat God sê.   
 
Daarom, geliefdes, moet ons mooi kyk na die gebeure in die hoofstukke wat ons gelees 
het. Ons moet meer lees van wat nie hier geskrywe staan as van wat wel hier geskrywe 
staan, sodat ons kan sien wat die Here aan ons openbaar. Hy leer ons vandag: 
 

Dit is Hy wat die volk hier red van Haman se bose planne. Hy stuur en rig ons lewe 
sodat sy koningkrysplan kan slaag! Natuurlik gebruik Hy ons ook – Hy gebruik ons 
geloof en ons gehoorsaamheid, maar uiteindelik is dit God wat elke dag so oor ons 
lewe regeer dat sy plan van redding kan gebeur.   

 
Ons moet leer om die groter prentjie raak te sien. Van God en van sy stryd teen die 
bose wat God se planne probeer verydel. Van Haman as menslike verteenwoordiger 
van die bose wat probeer om God se volk uit te wis.  

Is dit maar net die haatgedrewe optrede van ‘n Persiese hoogwaardigheidsbekleër teen 
die arrogansie van ‘n oneerbiedige Jood? Of sit hier iets meer agter?  
 
Kom ons kyk...Kom ons vra ‘n klompie vrae oor die teksgedeelte en sien dan die 
antwoorde daarop raak in wat God doen! 
 
Hoe het dit gebeur dat die koning Ester se onwettige en uiters gevaarlike 
ongenooide besoek toelaat en haar gunstig ontvang? Was dit maar net omdat Ester 

mooi aangetrek het en die koning weer met haar ongelooflike skoonheid betower het? OF 
was dit in antwoord op 3 dae se vas en gebed dat God dit so beskik het?  
 
Hoekom het Ester nie al by die eerste ete haar versoek aan die koning gerig om die 
volk te red nie? Want haar moed het haar begewe! Sy was bang en daarom stel sy uit na 
‘n tweede geleentheid. Was dit maar net Ester wat bang was – of het God nie ook 
daarmee ‘n plan gehad nie?  
 
Want wat gebeur daardie nag terwyl Mordegai en Ester onrustig slaap oor die nood 
waarin hulle verkeer? Terwyl hulle bang en bekommerd slaap is die Here aan die 
werk. Dink jy dit wat toevallig dat koning Ahasveros daardie aand na die eerste wyn-ete 
nie aan die slaap kon raak nie? Die meeste mense slaap nadat hulle te veel drank gedrink 
het, maar nie die koning nie. Hy kan nie aan die slaap raak nie omdat God hom onrustig 
gemaak het.  
 
En dan laat roep hy sy bibliotekaris om vir hom uit die geskiedenisboeke te kom voorlees. 
Dink jy dit was toevallig dat hy by Mordegai se reddingsdaad teenoor die koning van 
5 jaar gelede uitgekom het? Nee, die Here het die hand van die bibliotekaris gerig om 

daardie boekrol oor Mordegai van die rak af te haal en die geskiedenis te lees sodat dit die 
koning kon beïnvloed.  
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Dink jy dit was toevallig dat Haman op daardie oggend al so vroeg in die voorhof 
gestaan het? Nee, hy kom om toestemming te kry om Mordegai op te hang, maar nou 
moet hy die plan gee om die man te vereer wat die koning wil vereer en hy moet dit nogal 
self gaan uitvoer. In plaas daarvan dat hy vir Mordegai hoog aan ‘n paal ophang, verhoog 
hy sy vyand deur hom hoog op die rug van die koning se perd te laai en hom met 
eerbewyse deur die stad te begelei.  
 
Nee dit is God wat sy Woord laat waar word wat Hy in Spreuke 29 : 23 spreek as Hy 
sê: “Hoogmoed bring ‘n mens tot ‘n val en nederigheid bring eer” en ook in Spreuke 26: 

27” Wie vir ander ‘n gat grawe – val self daarin, die klippe wat hy gooi sal na hom toe 
terugkom”. Was dit maar net toevallig dat die koning terugkom in die vertrek as 
Haman by Ester se voete val en haar om genade smeek en die koning dink hy 
probeer Ester aanval?  

 
Was dit maar net toevallig dat Haman se galg reggestaan het vir die teregstelling?  

 

Nee, geliefdes, God was aan die werk! Agter die skerms van hierdie menslike 
gebeure sit die aanval van die bose om God se volk en God self beveg die Satan om 
hierdie plan te laat misluk! Ester, Mordegai, Ahasveros en Hamman is maar net 

instrumente in God se hand om sy koninkrykplan deur te voer. Want sou die Joodse volk 
uitgewis word – kon God se reddingsplan in Jesus Christus nie slaag nie. Dan sou daar 
nie hoop vir die mensdom kon wees nie. Geen hoop vir ons nie! 

 
Want sien, br. en sr., daar was nog een keer wat God sonder ons toedoen – goed of 
sleg – ons moes red. Daar was geen plan wat ons kon maak om van die oordeel van 
God vry te kom vanweë ons eie sonde nie. Net God alleen kon daarmee ‘n plan maak. 

En sy plan was dat Christus alleen aan die kruis sou sterf! Daarom hang Christus aan sy 
kruis tussen hemel en aarde – simbolies dat die mens nie hierdie redding kon bewerk nie! 
Christus alleen kon dit doen!  Hy het dit alleen gedoen, sonder ons – maar tot ons 
redding!.  
 
So moes God hier ingryp in die stryd tussen Ester, Mordegai en Haman om sy volk 
te red sodat Christus ons kon red!  
 
Wat agter die skerms gebeur gebruik God vir ons ten goede! Ester en Mordegai se 
vyand word uit die weg geruim – daar is weer vir hulle hoop! 
 
Br. en sr., net so intens is die Here betrokke by jou lewe. So stuur en rig Hy die 
gebeure sodat dit in alles – in voorspoed en teëspoed – vir jou ten goede sal laat 
meewerk. Ek en jy dink dit is ons planne, maar die Here is lankal aan die werk – ons moet 

weer leer om dit te glo en ook sy werke in ons lewe raak te sien.  
 
Hoe sal ons dit weer kan raaksien? God het vir ons die Heilige Gees gegee. Dit is die 
verskil tussen mense wat God se hand in hulle lewe kan raaksien en hulle wat dit nie kan 
sien nie! Die Heilige Gees gee vir ons daardie geestelike insig en maak ons geestelike oë 
oop sodat ons ook soos Elisa se dienskneg – die leermag van vuur rondom ons kan sien! 
 
Daarom geliefdes, kom ons glo weer in God se praktiese bestuur van ons alledaag-
se lewe waarmee Hy ook sy koninkrykplan vir ons laat realiseer. Laat God se werk in 
ons lewe ons weer met verwondering en dankbaarheid vul. Kom ons vertrou onwrikbaar 
op wat Hy doen. Hy weet regtig die beste.  
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Wat is daar wat jou bang maak? Waaroor is jy bekommerd? Gaan slaap rustig 

vanaand. Gee dit vir die Here want Hy is alreeds besig om sy plan vir daardie sake in jou 
lewe  agter mekaar te kry.  
 
En vir die voorspoed in jou lewe! Vir dit wat gebeur wat vir jou goed is! Ook dit is God 

se werk – gee Hom die eer daarvoor en nie jou goeie planne en jou goeie werke nie.  
 
Kom ons gaan ook die wêreld in en getuig van God as ware God wat leef en wat 
werk en wat sy plan deurvoer! Want sy koninkryk het in Christus gekom en God is besig 

om dit heen te stuur na die Wederkoms! Open 1 sê op daardie dag – sal almal – ook hulle 
wat God se bestaan nou ontken en in ongeloof lewe – die Hamans van hierdie lewe - sal 
hulle moet bely: Waarlik God leef en Hy stuur ons lewe sodat sy plan kon uitwerk.  
 
Amen.  


