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Precept Ministries SA
Posbus 539
Howard Place, 7450, Suid-Afrika

Les een

Hoofstuk Een en Twee
Die volgende, in die Bylae: 
 Waarnemingswerkblaaie van Ester 1 en 2 
 Kaart: Van Indië tot Ethiopië 
 Die Hoofkarakters in die Boek Ester 
 Feeste in die Boek Ester 
 Ester Oorsigwerkblad 
 Die Geskiedenis Ten Tyde van Esra, Nehemía en Ester 
Kruisverwysings 
NB! Die Sleutelwoord-boekmerk waarna in hierdie studie verwys word kan afgelaai word 
by www.precept.org.za/Leaders.html 

Op soek na ’n goeie storie? Jy sal dit in die boek Ester vind.

Dit is ’n boek wat jy nie sal kan neersit nie — veral as jy dit vir die eerste 
keer lees. As gevolg van die bondigheid en vinnige aksie, sal jy gretig wees 
om te sien hoe alles ontvou. Jy sal brand om te weet:

 Wat gaan met die held en heldin gebeur?

 Die ander mense?

 En die skurk?

Sal die koning mislei word en slegs ’n pion in die hande van sy                             
dienaars wees?

 Wie sal oorleef? Wie sal sterf?

Ester
Les 1, Hoofstuk 1-2

Terwyl Ester al die elemente van ’n goeie verhaal bevat, is dit selfs meer fassinerend 
om te weet dat dit ’n boek van die Bybel is, wat beteken dat dit deur God “ingegee” 
is — geïnspireer, opgeteken en tot in ewigheid bewaar, ’n goddelike werk wat deur  
die een en enigste Ware God verordineer is.

Juis dáárom het Ester ’n doel ver verhewe bo ’n fassinerende verhaal of ’n vinnige 
storietjie. God het ’n rede waarom Hy hierdie boek in die ses en sestig boeke waaruit 
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Dag
Een 

die Bybel saamgestel is, ingesluit het. Volgens die boek Romeine is die boek Ester, 
soos ander gedeeltes van die Ou Testament, “tot ons lering tevore geskrywe, sodat 
ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê” (Romeine 15:4).

Om hierdie rede vra ons jou om jouself te dissiplineer om hierdie boek hoofstuk vir 
hoofstuk saam met ons te bestudeer, om toe te laat dat die verhaal gedurende die 
volgende vier weke self ontvou. Moenie die boek lees en herlees of kommentare 
raadpleeg voordat ons jou vra nie; Ester het nie deur die loop van een dag gebeur nie 

— laat ons dus een segment op ’n keer lees en bestudeer.

Dit is ons begeerte dat jy die waarhede van Ester self sal ontdek, ’n ontmoeting met 
God sal hê en aan Hom die geleentheid sal gee om jou eerste en enigste Leermeester 
te wees. As jy dít doen, sal jy nooit sy boodskap en die rede waarom Hy Ester in sy 
Boek ingesluit het, vergeet nie.

Ons is vol vertroue dat God hierdie boodskap en die verhaal van die boek Ester sal 
gebruik om jou voor te berei vir die toekoms — die tyd wat voortsnel om ons spoedig 
na die einde van die dae te lei.

1. Wanneer jy God se woorde bestudeer, het jy goddelike insig nodig om te 
verhoed dat enigiets versluier  word. Begin dus met gebed, praat met die Outeur 
en soek na sy doel met die insluiting van Ester in die Bybel. Terwyl jy bid, kan jy 
God herinner aan sy belofte om jou in alle waarheid te lei. Jy kan Hom ook vra 
om jou op die spoor te hou sodat jy sal sien en verstaan wat Hy wil hê jy moet 
weet. Waak daarteen dat jy nie enige vooropgestelde idees, wat jou daarvan sal 
weerhou om die woord van God akkuraat te hanteer, by jou studie insleep nie. 
Onthou, ons mag niks by sy woorde byvoeg nie; Hy openbaar aan ons alles wat 
ons behoort te weet, en as Hy niks sê nie, hoef ons dit nie te weet nie!

2. Wanneer jy ’n boek van die Bybel bestudeer, is dit belangrik om die boek 
se literatuurtipe te identifiseer, omdat dit jou sal help om die inhoud reg te 
interpreteer. In die Bylae van hierdie boek vind jy die volledige teks van die boek 
Ester. Lees die eerste hoofstuk. Wanneer jy klaar is, dink na watter literatuurtipe 
dit is. Is dit geskiedenis, poësie, wysheidsliteratuur of profesie?

3. Terwyl jy ’n historiese narratief lees — ’n weergawe van wat op ’n sekere tyd  
en plek met mense gebeur het — moet jy met die versameling van die feite 
begin. Soos enige goeie joernalis, moet jy die 5 W’s en H-vrae vra: wie, wat, 
wanneer, waar, waarom en hoe. In ’n historiese weergawe is die maklikste om 
raak te sien die wie- en wat-vrae, met ander woorde, mense en gebeure.

 Laat ons dus daar begin. Lees hoofstuk 1 en lys jou waarnemings op die volgende 
tabel:
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a. Wie is die hoofkarakters van Ester, hoofstuk 1?

b. Wat gebeur? Anders gestel: wat is die hoofgebeurtenis of-gebeurtenisse?

4. Sê die verhaal waar hoofstuk 1 plaasvind? Indien wel, onderstreep die plek op 
jou Waarnemingswerkblad met ’n dubbele groen lyn. Skryf dit dan onder die 
opskrif Waar soos jy met Wie en Wat gedoen het. Dit sal jou help om die boek 
binne sy geografiese konteks te plaas. Daar is ’n kaart in die Bylae. Vind die plek 
op die kaart. Let ook op na die omvang van koning Ahasvéros se ryk.

5. Nog een laaste ding vir vandag. Is daar enige verwysing wat ’n aanduiding gee 
wanneer die gebeurtenis of gebeure plaasgevind het? Enige verwysing na tyd?  
Indien wel, trek groen sirkels om alle verwysings na tyd en skryf die tyd op die 
tabel onder die opskrif Wanneer.

Wat ’n goeie begin! Die verhaal het begin  . . .  en ingeval jy dink: “Wat het ’n gebeurtenis 
wat eeue gelede gebeur het met my te doen, buiten om miskien ’n bietjie vermaak te verskaf?”, 
waarom vra jy nie vir God om jou te wys nie? 

Ons waarborg jou Hy sal — op sy tyd! Wees geduldig.

Het jy al ooit die Bybel gelees en sommer op dieselfde dag vergeet wat jy gelees het? 
As dit so is, kan dit verander. Gister het jy die tegniek begin aanleer om die waarheid 
self te ontdek deur die 5 W’s en H-vrae te vra. Die tweede aspek van die tegniek is om 
sekere woorde in die teks te merk. Hierdie twee aspekte werk saam om jou leesproses 
te verlangsaam en jou te help om duidelik te sien wat die outeur sê.

Indien jy nuut is by Precept, maar ander ontmoet het wat nie is nie, sou jy ongetwyfeld 
al gehoor het watter verskil die merk van die teks maak terwyl jy studeer. Stel dus 
alles in die werk terwyl jy jou studie van God se Woord aanpak — werk maak sterk!

En dié van julle wat Precept-veterane is, maak gebruik van die geleentheid om aan 

Wie      Wat gebeur     Waar                 Wanneer  
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die nuwe studente in die klas te demonstreer hoe hierdie tegniek werk en hoe die 
betekenis van die teks daardeur ontsluit word. Só sal jou dissipelskap-vaardighede ook 
opgeskerp word.

1. Lees Ester 1 weer ’n keer en merk die hoofkarakters in kenmerkende kleure:

a. Ahasvéros

b. Vasti

Die term kleurkodering beteken eenvoudig dat jy vir elke karakter ’n kleur kies en elke 
verwysing na daardie persoon in daardie kleur merk. Terwyl jy besig is, moet jy ook 
verwante voornaamwoorde en sinonieme merk.

Onthou ’n sinoniem is ’n woord wat dieselfde as ’n ander beteken, soos koning vir 
Ahasvéros en koningin vir Vasti. Voornaamwoorde is woorde soos ek, my, hy, sy, julle, 
ensovoorts. Jy onthou mos, nie waar nie? Voornaamwoorde vervang die name van 
persone.

2. Wat is dus nou die doel van die identifikasie en merk van persone? Dit is om 
jou te help om te sien waar hulle genoem word en wat God jou omtrent hulle 
wil leer. Nadat jy gemerk het, is die volgende stap om ’n lys te maak. Lys 
kortliks op die tabel, Die Hoofkarakters in die Boek Ester in die Bylae, wat jy 
omtrent Ahasvéros en Vasti leer. Laat ruimte om jou lys aan te vul terwyl jy elke 
hoofstuk bestudeer.

 Daar is lesse te leer uit die waarneming van die lewens van ander mense — dinge 
om na te volg en soms dinge om te vermy. Wees dus op die uitkyk vir hierdie 
feite en dink oor hulle na. Hierdie is regte mense, nie fiktiewe karakters wat 
deur die mens se verbeelding geskep is nie.

3. Wanneer jy die teks lees en herlees en lyste oor mense maak, ontdek jy gewoonlik             
woorde en frases wat herhaal word. Hulle word herhaal omdat hulle belangrik 
is. Onthou, in die Bybelse tyd het mense nie hul eie eksemplare van God se 
Woord gehad nie. Die Woord is dus aan hulle voorgelees. Wanneer hulle iets 
oor en oor gehoor het, het dit hulle die punt help verstaan en onthou.

 Het jy opgelet dat die woord maaltyd verskeie kere herhaal word?

a. Lees Ester hoofstuk 1 en merk op jou eie onderskeidende manier alle 
verwysings na maaltyd.

b. Wanneer jy klaar is, lys die verskillende maaltye op die bladsy in die Bylae 
onder die opskrif Maaltye in die Boek Ester. Terwyl jy daarmee besig is, 
let op wie die maaltyd aanbied, wie dit bywoon, hoe lank dit duur en wat 
tydens elkeen gebeur. Maak bondige aantekeninge. Nét die feite. Jy hoef nie 
die hele teks te herskryf nie.



© 2014 Precept Ministries International                                                                                                                                      

                                                                                                                                     

5

 

V
op

VOORSKRIF

OORSKRIF

Ester
Les 1, Hoofstuk 1-2

4. Laat ons nou vir ’n rukkie stil word en nadink oor wat jy self die afgelope 
twee dae geleer het. Jy het ontdek wie (die koning en die koningin) plus 
besonderhede oor hulle, veral die koning se reaksie op die koningin se weiering, 
wat (maaltye), wanneer hierdie dinge plaasvind en waar. Jy het elkeen van 
hulle gemerk. Dit is ’n uitstekende begin.

 Jy sou waarskynlik op jou Waarnemingswerkblad opgelet het dat sommige van 
die versnommers in vet letters gedruk is. Dit is ’n aanduiding van die begin van 
’n nuwe paragraaf.

 ’n Paragraaf bestaan gewoonlik uit een of meer verwante sinne wat oor ’n 
bepaalde gedagte of onderwerp handel. Wanneer ’n mens ’n boek van die Bybel 
bestudeer, is dit baie nuttig om die hoofgedagte, -gebeurtenis of -lering in elke 
paragraaf op te som. Dit word die tema van die paragraaf genoem. Laat ons dit 
sommer nou doen. 

 Lees weer deur die Waarnemingswerkblad. Terwyl jy daarmee besig is, skryf 
die hooftema van elke paragraaf in die linkerhandse kantlyn. Jy is natuurlik 
welkom om dit ook hieronder te skryf.

a. 1:1-4

b. 1:5-9

c. 1:10-12

d. 1:13-20

e. 1:21-22 

5. Jy het nou die temas van die paragrawe. Wat is die tema, die hoofonderwerp 
of –gebeurtenis wat in Ester 1 behandel word? Indien jy wil onthou waaroor 
hierdie hoofstuk handel, hoe sou jy dit benoem?

a. Skryf dit uit in so min woorde as moontlik. As jy kan, is dit altyd beter om 
woorde uit die teks te gebruik omdat dit jou sal help om die inhoud van 
die hoofstuk beter te onthou. Jy kan dit byvoorbeeld noem: “ ’n Koning 
en Koningin Vier Drie Keer Fees” of “Ahasvéros Bied Groot Maaltyd Aan; 
Koningin Vasti Weier Om Te Kom.” Hoewel die eerste titel waar is, bevat 
die tweede een woorde uit die teks (maaltyd in plaas van vier fees) en is dit 
meer spesifiek omdat die name van die twee hooffigure en die probleem 
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duidelik genoem word.

b. Jy sal die Ester Oorsigwerkblad in die Bylae van hierdie boek vind. Skryf die 
tema van Ester 1 op dié tabel.

Die opsomming van elke hoofstuk van ’n boek terwyl jy dit bestudeer, is ’n wonderlike hulpmiddel 
om jou die inhoud van die hoofstuk te help onthou. Indien jy oor ’n New Inductive Study 
Bible (NISB) beskik, sal jy ’n Oorsigwerkblad aan die einde van elke Bybelboek vind. Jy kan 
gerus die temas van Ester daar aanteken. Ons stel voor dat jy aanvanklik ’n potlood gebruik 
ingeval jy later ’n tema wil verander of duideliker wil stel.

1. Voordat ons vandag met die waarneming van Ester hoofstuk 2 begin, moet ons 
natuurlik eers met die Outeur praat. Vra Hom om jou te help om sy Woord 
akkuraat te hanteer of “reg (te) sny”, soos daar in 2 Timótheüs 2:15 geskryf 
staan — en niks weg te neem of by te voeg nie, maar aan elke woord vas te hou 
en dit te hanteer met die volle wete wie se woorde dit is.

2. Lees deur die Waarnemingswerkblad van Ester 2. Terwyl jy daarmee besig is, let 
op wie die hoofkarakters in hierdie hoofstuk is. Skryf hul name hieronder neer.

3. Skryf toepaslike inligting op die Maaltye in die Boek Ester-lys.

4. Nou dat jy ’n oorsig van hierdie hoofstuk het, gaan  ons oor na die voorbereiding 
vir ’n deegliker studie van die teks om te sien presies wat aan die gebeur is.

a. Eerstens kyk ons na die maak en gebruik van ’n baie nuttige hulpmiddel, 
naamlik ’n sleutelwoord-bladwyser. ’n Sleutelwoord is ’n woord wat 
herhaaldelik voorkom en wat die betekenis van die teks ontsluit. By die 
aanvang van Les Een is ’n webtuise aangedui waarvandaan jy ’n sleutelwoord-
bladwyser kan af laai. Jy kan egter ook maklik self een maak. Gaan soos 
volg te werk: Gebruik ’n gewone indekskaartjie en lys al die sleutelwoorde 
daarop. Merk dan elke sleutelwoord met ’n kenmerkende simbool of kleur, 
soos wat jy beoog om dit dwarsdeur die studie te doen. ( Jy sal voor in die 
New Inductive Study Bible en in Kay Arthur se boek The New How to Study 
Your Bible voorstelle vind van hoe om woorde te merk, maar jy hoef nie 
daaraan gebonde te voel nie. Doen wat jou persoonlik pas.)

1) Op die Waarnemingswerkblad merk ons gewoonlik woorde of frases wat 
tyd aandui soos toe, wanneer, daarna, ensovoorts, deur dit met ’n groen 
horlosie aan te dui:          Merk die frase “in die derde jaar van sy regering,” 
sodra jy jou waarneming van Ester 1 voltooi het, om daardeur die wanneer 
van die hoofstuk aan te dui.

Dag
Drie
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2) Onderstreep verwysings na geografiese plekke met ’n dubbele groen lyn 

— waar iets gebeur. Kyk weer hoe jy die waar van Ester 1 gemerk het —  die 

vesting Susan.  

b. Hou altyd jou sleutelwoord-bladwyser byderhand om jou te herinner hoe 
om sleutelwoorde te merk.

5. Doen die waarnemings van Ester hoofstuk 2. Terwyl jy lees, moet jy onthou om 
die teks te ondervra met die 5 W’s en H-vrae: wie, wat, wanneer, waar, waarom en 
hoe?

a. Merk alle verwysings na wanneer en waar.

b. Merk koning Ahasvéros en Vasti soos vantevore. Skryf die koning se naam op 
jou bladwyser.

c. Voeg Ester en Mórdegai by die lys op jou bladwyser en merk elkeen in ’n 
onderskeidende kleur of simbool.

d. Merk maaltyd soos jy dit in hoofstuk 1 gemerk het. Maak seker dat jy dit op 
jou bladwyser ingesluit het.

e. Skryf guns op jou bladwyser aangesien dit dwarsdeur die boek herhaal sal 
word.

6. Lees weer deur Ester 2. Wees hierdie keer bedag op die paragraaf-indelings 
(vet gedrukte nommers) en skryf die hoofgebeurtenis van elke paragraaf in die 
kantlyn van jou Waarnemingswerkblad. Skryf dan die tema van Ester 2 op die 
Ester Oorsigblad in die Bylae.

7. Lys nou kortliks alles wat jy oor Ester en Mórdegai geleer het, op Die 
Hoofkarakters in die Boek Ester-lys.

1. Waarom begin jy nie vandag jou studie deur die Gees van God te vra om jou in 
alle waarheid te lei en om sy Woord te gebruik om jou te help om Hom beter te 
ken en sy weë te verstaan nie? Daniël 11:32b lui: “ . . . die volk wat hulle God 
ken, sal vashou en optree.”

2. Jy het vroeër lyste oor Vasti en Ester gemaak. Wanneer jy die lyste vergelyk:

a. Sien jy enige ooreenkomste en/of verskille tussen hierdie twee vroue?

Dag
Vier
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b. Is daar vir jou, as man of vrou, enige lesse uit hul lewens te leer?

c. Wanneer jy hierdie twee vroue bestudeer, vind jy enigiets wat die besorgdheid 
van die wyse manne in hoofstuk 1 bekragtig? Is hul besorgdheid, vanuit ’n 
Bybelse perspektief, geldig? Gee ’n rede vir jou antwoord.

3. Lees weer deur Ester 2 en let op na waar jy Ahásveros en Vasti gemerk het. Lys 
dan op Die Hoofkarakters in die Boek Ester-tabel enige nuwe insigte oor die 
koning wat jy uit hierdie hoofstuk verkry het.

4. Terwyl jy besig was met jou lys, het jy opgelet dat die woede van die koning 
genoem word? Het jy vantevore ’n verwysing na woede gesien? Kyk na 1:12, 
18. Die woorde woede, kwaad . . . word en gramskap sal kort-kort voorkom. Laat 
ons dit dus as ’n sleutelwoord beskou. Skryf dit op jou bladwyser en merk dit in 
hoofstuk 1.

5. Toe jy Ester, Mórdegai en die koning gemerk het, het jy geleer dat die koning 
onwetend met ’n Jodin getroud is. Jy het ook verwysings na haar volk — wat 
natuurlik die Jode was, gesien. Dink aan ’n manier om die verwysings na 
Jode te merk en skryf it op jou bladwyser. Sommige van ons gebruik ’n blou 
Dawidster, só:     . Skryf dit op jou sleutelwoord-bladwyser. Wanneer jy klaar 
is, lys hieronder wat jy uit hoofstuk 2 oor die Jode leer, of, as jy wil, kan jy dit 
op Die Hoofkarakters in die Boek Ester-lys neerskryf.
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6. Wanneer jy historiese boeke bestudeer, is dit altyd belangrik om te fokus op 
dinge wat ’n aanduiding gee wanneer, omdat  dít jou die historiese agtergrond 
van die boek gee. Skryf al die verwysings na tyd wat jy gemerk het neer. Lys 
terselfdertyd jou insigte, met ander woorde, wat gebeur het en waar.

7. Op die volgende bladsy vind jy ’n tydtabel.

a. Stel met behulp van die sentrale lyn vas gedurende watter tydperk die gebeure 
in die boek Ester plaasgevind het.

b. Watter ryk was op daardie stadium aan bewind? (Kyk na die boonste lyn)

c. Wat is Ahasvéros se ander naam?

d. Wat het, volgens hierdie tydlyn, voor die tyd van Ester alreeds in die Joodse 
geskiedenis plaasgevind? (Moenie die onderste lyn, waar Daniël genoem 
word, miskyk nie.) Lys die gebeure in die orde waarin hulle plaasgevind het. 
“Tempel” is ’n verwysing na die tempel van die Jode in Jerusalem.
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e. Die hooftema van die boek Esra is die herbouing van die tempel in Jerusalem, 
terwyl die hooftema van Nehemia die herbouing van Jerusalem se mure is. 
Waar pas Ester chronologies in die gebeure van hierdie twee boeke?

8. Lees Esra 4:1-6. Wat was die moontlike rede waarom Mórdegai Ester aangeraai 
het om nie haar herkoms te openbaar nie?
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Goeie werk. Dit sal regtig môre al vrugte afwerp en ons dink jy sal opgewonde wees oor die 
waarhede wat jy alreeds self ontdek het — en dit eenvoudig deur die vaardigheid van waarneming.

Jy het nou reeds die eerste twee hoofstukke waargeneem, jy weet wanneer hierdie 
gebeure plaasgevind het en het die verwysings na die Jode gemerk. Vervolgens kan 
ons aandag gee aan ’n wyer begrip van die historiese agtergrond van die boek Ester. 
Dit is ons doelwit vir vandag, wanneer ons ons studie vir hierdie week afsluit.

Staan vas, getroue student. Dit gaan insiggewend en opwindend wees, veral as jy dit 
nog nooit vantevore raakgesien het nie. 

1. Bestudeer jou lys oor Mórdegai. Het jy opgelet waarom sy oupa-grootjie Juda 
verlaat het? Indien nie, raadpleeg 2:5-6.

2. Laat ons ondersoek instel na die wegvoer van die Jode deur Nebukadnésar, 
koning van Babel, tydens die regeringstyd van Jegónja.

a. Lees 2 Konings 24:8-16, waarin die uittog beskryf word. Jegónja is ook 
Jójagin genoem.

b. Raadpleeg Die Tyd van Esra, Nehemia en Ester in die Bylae en voltooi die 
volgende stellings:

1) Die datum van die uittog saam met Jójagin was                    v.C.

2) Nebukadnésar het Jerusalem ongeveer nege jaar later beleër en in die jaar                   
                v.C. die stad en sy tempel verwoes. Hierdie gebeurtenis word 
beskryf in 2 Konings 24 en die laaste hoofstuk van 2 Kronieke.

c. Lees 2 Kronieke 36:9-23.

1) Watter items is saam met die mense weggevoer?

2) Wie het die gevangenskap en verwoesting bewerkstellig en waarom?

Dag
Vyf
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3) Hoe lank sou die ballingskap duur en hoe sou dit ten einde loop?

3. Aangesien die ballingskap onder beheer van die Babiloniërs plaasgevind het, 
mag jy miskien wonder: “Waar pas die Meders en die Perse in die prentjie in?”

a. Lees Daniël 5 om die antwoord op hierdie vraag te vind. Raadpleeg Die Tyd 
van Esra, Nehemia en Ester-tabel in die Bylae en identifiseer die name van 
die konings wat genoem word.

b. Raadpleeg nou die tydlyn om te sien wie saam met Darius die Meder geregeer 
het.

4. In die laaste paar verse van 2 Kronieke sal jy sien dat dit Kores was wat aan die 
Jode toestemming gegee het om na Jerusalem terug te keer om die huis van die 
Here te herbou. Lees Jesaja 44:24-45:7 om te sien wat Jesaja meer as ’n honderd 
jaar voor Kores se geboorte geprofeteer het.

a. Lys wat jy uit hierdie gedeelte omtrent God leer.
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op

VOORSKRIF

OORSKRIF

Ester
Les 1, Hoofstuk 1-2
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b. Watter uitwerking het dit op jou wêreldbeskouing? Is daar enige toepassing 
vir jou lewe?

c. Vergelyk dít wat jy in hierdie gedeelte oor God geleer het met die gebeure in 
Ester 1 en 2.

O, geliefde . . . dring hierdie insigte jou nie om in verwondering voor God te staan en sy Woord 
van binne en buite te wíl ken nie?!? Onthou, dit is die brood waarvan ons leef! Dit leer ons hoe 
om te leef en hoe om die wêreld waarin ons leef, te beskou.




