MET DIE OOG OP 'N TYD SOOS HIERDIE
DIE VERHAAL VAN GOD SE GETROUHEID DWARSDEUR DIE LEWE VAN KONINGIN ESTER
IN DIE BOEK VAN ESTER
LES EEN: AHASVEROS EN VASTI ESTER 1

AGTERGROND: Hierdie is 'n alleenstaande reeks wat nie inpas in die chronologiese studies van die
Ou Testament soos wat ons dit elke jaar doen nie.
UITKOMS: Die boek Ester is 'n effens vreemde boek in die Bybel, want God word nooit op Sy Naam
genoem nie – en tog sien ons Hom die heeltyd aan die werk. Ons sal leer van God se getrouheid
teenoor die Joodse oorblyfsel van 500 jaar voor Jesus se geboorte, en van hoe Hy omstandighede
geskep en persone in magsposisies beweeg het om Sy wil te doen sodat die Jode gered kon word.
Ons sal die kinders leer dat dit nog dieselfde God is wat ons vandag ook dien – en ons sal leer dat
Hy nog steeds getrou is aan Sy Woord en steeds 'n plan het om Sy mense – Sy kerk – te red. Ons
sal die kinders aanmoedig om God te vertrou te alle tye en in alle omstandighede – selfs wanneer
dinge donker lyk – en te weet dat God hulle lief het en Sy perfekte plan uitwerk. Ons sal die kinders
ook in elke les aan die evangelie herinner en aan hulle behoefte daaraan om gered te word.
Ons sal nie in staat wees om lewenslesse af te lei of toepassings te maak uit elke les nie. Dus sal dit
die doelwit van hierdie reeks wees om op allerlei maniere die storie in sy geheel vir die kinders te
leer – en deurentyd te konsentreer op God se plan om Sy mense te red.
TEKSVERWYSING: Ester 1
LES: Vertel die verhaal in hierdie hoofstuk in soveel detail as wat toepaslik is. Ten einde die kinders
te help om nie te veel vas te val in 'n klomp name nie – probeer om vir hulle die name van Ester,
Mordegai en Haman te leer. Miskien kan ook na koning Ahasveros slegs verwys word as ‘die koning’
– as dit makliker is vir die ouderdomsgroep. Die hoofpunte van vandag se storie is:


The mag van koning Ahasveros.



Die afsetting van koningin Vasti – wat vreemd en wreed lyk – maar deel is van God se plan om
Ester in 'n invloedryke posisie in die koninkryk te plaas.



Moedig die kinders aan om uit te kyk vir wyses waarop God werk om Sy mense te red – en
moedig hulle dan aan om te kyk hoe God in hul eie lewens werk – selfs wanneer dit nie dadelik
duidelik is nie.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2018, vertaal deur Alta Vorster

MET DIE OOG OP 'N TYD SOOS HIERDIE
DIE VERHAAL VAN GOD SE GETROUHEID DWARSDEUR DIE LEWE VAN KONINGIN ESTER
IN DIE BOEK VAN ESTER
LES EEN: AHASVEROS EN VASTI ESTER 1

NAAM:_________________________________________________________________

Hierdie kwartaal in Sondag Skool leer ons vanuit die boek van Ester. Dit is 'n
effens vreemde boek in die Bybel, want God word nooit op Sy Naam genoem nie
– en tog sien ons Hom die heeltyd aan die werk. Ons sal leer van God se
getrouheid teenoor Sy mense, Israel, wat geleef het ongeveer 500 jaar voor
Jesus se geboorte, en van hoe Hy hulle gered het. Ons weet dat dit nog dieselfde
God is wat ons vandag dien – en ons sal leer dat Hy nog steeds getrou is aan Sy
Woord en steeds 'n plan het om Sy mense – Sy kerk – te red. As ons glo dat God
ons so liefhet dat Hy Sy Seun, Jesus, gestuur het om te sterf om die straf vir ons
sonde op Hom te neem, en as ons glo in Jesus – dan word ons een van God se
kinders en sal Hy ons red tot in alle ewigheid.

In ons eerste verhaal ontmoet ons vir koning Ahasveros. Hy was die
koning van Persië omtrent 2500 jaar gelede – 'n man met baie mag en
'n baie groot koninkryk. In sy koninkryk het daar nog 'n klomp Jode
gewoon wat agtergebly het nadat hulle gevange geneem is en wat nie
na Jerusalem teruggekeer het nie..
Vandag sal ons ook sy vrou Vasti ontmoet – en uitvind wat met haar
gebeur het. Hy was wreed en lelik teenoor haar – maar ons sal sien dat
dit deel van God se plan was om Ester koningin te maak – sodat sy deel
kan wees van God se plan om Sy mense, die Jode, te red. Ons sal sien
dat God in beheer is van alle dinge – selfs konings en koninginne. Hy is
verseker in beheer van ons lewens ook en ons kan Hom altyd vertrou om
die regte ding te doen omdat Hy so almagtig en goed is, en ons so
spesiaal liefhet, as ons een van Sy kinders is.

Hierdie kwartaal leer ons 1
Johannes 4: 9-10 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende
week te leer:

Het jy God lief?
Vertrou jy Hom om te doen
wat reg is in jou lewe?

9 Hiérin is God se liefde vir
ons geopenbaar:
prentjies vanaf http://cofwparks.org/wp-content/uploads/2018/03/queen-esthercoloring-pages-download-coloring-page-queen-esther-becomes-queencoloring-pages.jpg en
https://i.pinimg.com/originals/7b/84/ef/7b84ef447581556a616032fe1146d273.jpg
voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2018, vertaal deur Alta Vorster

Ester 1:19 As u dit goedvind, vaardig 'n koninklike bevel uit en laat geskryf word in die wette van Persië en
Medië, wat nie herroep kan word nie, dat Vasti nie meer voor koning Ahasveros mag verskyn nie en dat hy
haar as koningin vervang met iemand wat haar beter sal gedra as sy. 20 As die bevel wat die koning
uitvaardig, bekend word oor sy uitgestrekte koninkryk sal elke vrou haar man, belangrik of onbelangrik, met
eerbied behandel.” 21 Die koning en sy hoë amptenare het hierdie voorstel goedgevind, en die koning het
gedoen wat Memukan gesê het 22 en briewe gestuur na al die provinsies, na elke provinsie in sy eie skrif
en na elke volk in sy eie taal. Hierin het gestaan dat elke man baas moet wees in sy eie huis en moet optree
volgens die gebruik van sy volk. (AFR83)
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MET DIE OOG OP 'N TYD SOOS HIERDIE
DIE VERHAAL VAN GOD SE GETROUHEID DWARSDEUR DIE LEWE VAN KONINGIN ESTER
IN DIE BOEK VAN ESTER
LES TWEE: KONINGIN ESTER ESTER 2:1-18

AGTERGROND: Hierdie is 'n alleenstaande reeks wat nie inpas in die chronologiese studies van die
Ou Testament soos wat ons dit elke jaar doen nie. Die kinders het geleer van die afsetting van Vasti
as koningin.
UITKOMS: Die boek Ester is 'n effens vreemde boek in die Bybel, want God word nooit op Sy Naam
genoem nie – en tog sien ons Hom die heeltyd aan die werk. Ons sal leer van God se getrouheid
teenoor die Joodse oorblyfsel van 500 jaar voor Jesus se geboorte, en van hoe Hy omstandighede
geskep en persone in magsposisies beweeg het om Sy wil te doen sodat die Jode gered kon word.
Ons sal die kinders leer dat dit nog dieselfde God is wat ons vandag ook dien – en ons sal leer dat
Hy nog steeds getrou is aan Sy Woord en steeds 'n plan het om Sy mense – Sy kerk – te red. Ons
sal die kinders aanmoedig om God te vertrou te alle tye en in alle omstandighede – selfs wanneer
dinge donker lyk – en te weet dat God hulle lief het en Sy perfekte plan uitwerk. Ons sal die kinders
ook in elke les aan die evangelie herinner en aan hulle behoefte daaraan om gered te word.
Ons sal nie in staat wees om lewenslesse af te lei of toepassings te maak uit elke les nie. Dus sal dit
die doelwit van hierdie reeks wees om op allerlei maniere die storie in sy geheel vir die kinders te
leer – en deurentyd te konsentreer op God se plan om Sy mense te red.
TEKSVERWYSING: Ester 2:1-18
LES: Vertel die verhaal in hierdie hoofstuk in soveel detail as wat toepaslik is. Die hoofpunte van
vandag se storie is:
 Die vreemde proses wat daartoe gelei het dat Ester koningin geword het.


God aan die werk agter die skerms om Ester in 'n magsposisie te vestig.



Die feit dat Ester dit nie openbaar maak dat sy 'n Jood is nie.



Dit behoort die kinders te bemoedig om te weet dat God werk, selfs wanneer hulle nie kan sien
dat Hy enige iets doen nie.



Moedig die kinders aan, soos altyd, om hulle geloof in God te plaas vir redding – terwyl hulle
weet dat hulle net hierdie sekerheid kan hê as hulle een van Sy kinders is.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2018, vertaal deur Alta Vorster
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NAAM:_________________________________________________________________

Hierdie kwartaal in Sondag Skool leer ons vanuit die boek van Ester. Dit is 'n
effens vreemde boek in die Bybel, want God word nooit op Sy Naam genoem nie
– en tog sien ons Hom die heeltyd aan die werk. Ons sal leer van God se
getrouheid teenoor Sy mense, Israel, wat geleef het ongeveer 500 jaar voor
Jesus se geboorte, en van hoe Hy hulle gered het. Ons weet dat dit nog dieselfde
God is wat ons vandag dien – en ons sal leer dat Hy nog steeds getrou is aan Sy
Woord en steeds 'n plan het om Sy mense – Sy kerk – te red. As ons glo dat God
ons so liefhet dat Hy Sy Seun, Jesus, gestuur het om te sterf om die straf vir ons
sonde op Hom te neem, en as ons glo in Jesus – dan word ons een van God se
kinders en sal Hy ons red tot in alle ewigheid.

Vandag gaan ons die nuwe koningin ontmoet – Ester. Die storie van hoe
sy koningin geword het, is ietwat van 'n vreemde verhaal – maar ons kan
weet dat God werk selfs al kan ons Hom nie sien nie. Hy wou hê dat Ester
koningin moes word, want Hy het 'n plan met haar gehad om die Jode
te help red. Ons sal 'n paar weke moet wag om uit te vind presies hoe.
Intussen het Ester vir niemand – nie eers vir haar nuwe man nie – vertel
dat sy 'n Jood is nie.
Ons sal sien dat God in beheer is van alle dinge – selfs konings en
koninginne. Hy is verseker in beheer van ons lewens ook en ons kan Hom
altyd vertrou om die regte ding te doen omdat Hy so almagtig en goed
is, en ons so spesiaal liefhet, as ons een van Sy kinders is.

Hierdie kwartaal leer ons 1
Johannes 4: 9-10 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende
week te leer:
9 Hiérin is God se liefde vir ons
geopenbaar: sy enigste Seun
het Hy na die wêreld toe
gestuur

Glo jy in Jesus om jou te red?
Glo jy dat God al jou sonde
sal vergewe omdat Jesus vir
jou gesterf het?

prentjies vanaf http://cofwparks.org/wp-content/uploads/2018/03/queen-esthercoloring-pages-download-coloring-page-queen-esther-becomes-queencoloring-pages.jpg en
https://i.pinimg.com/236x/1c/73/03/1c730376af4a5a9004198ef50f19a684-queen-esther-school-worksheets.jpg
voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2018, vertaal deur Alta Vorster

Ester 2:15 Ester was die dogter van Abigajil, 'n oom van Mordegai wat haar as sy dogter aangeneem het. Toe haar
beurt kom om na die koning toe te gaan, het sy niks meer gevra as wat Hegai, die paleisbeampte wat oor die koning
se vrouens toesig gehou het, vir haar aanbeveel het nie. Sy het 'n goeie indruk gemaak op almal wat haar gesien het.
16 Ester is na koning Ahasveros toe in die paleis geneem in die tiende maand, die maand Tebet, in die sewende
regeringsjaar van die koning. 17 Die koning het meer van Ester gehou as van enigeen van die ander vrouens en hy
was meer in sy skik met haar as met enige ander jongmeisie. Hy het toe die kroon op haar kop gesit en haar koningin
gemaak in die plek van Vasti. 18 Die koning het toe 'n groot onthaal gegee vir al sy hoë amptenare en almal wat in sy
diens was, 'n onthaal ter ere van Ester. Hy het die verpligtinge van sy onderdane in al die provinsies verminder en
geskenke uitgedeel met koninklike vrygewigheid. (AFR83)
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Ester 2:15 Ester was die dogter van Abigajil, 'n oom van Mordegai wat haar as sy dogter aangeneem het. Toe haar
beurt kom om na die koning toe te gaan, het sy niks meer gevra as wat Hegai, die paleisbeampte wat oor die koning
se vrouens toesig gehou het, vir haar aanbeveel het nie. Sy het 'n goeie indruk gemaak op almal wat haar gesien het.
16 Ester is na koning Ahasveros toe in die paleis geneem in die tiende maand, die maand Tebet, in die sewende
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Ester 2:15 Ester was die dogter van Abigajil, 'n oom van Mordegai wat haar as sy dogter aangeneem het. Toe haar
beurt kom om na die koning toe te gaan, het sy niks meer gevra as wat Hegai, die paleisbeampte wat oor die koning
se vrouens toesig gehou het, vir haar aanbeveel het nie. Sy het 'n goeie indruk gemaak op almal wat haar gesien het.
16 Ester is na koning Ahasveros toe in die paleis geneem in die tiende maand, die maand Tebet, in die sewende
regeringsjaar van die koning. 17 Die koning het meer van Ester gehou as van enigeen van die ander vrouens en hy
was meer in sy skik met haar as met enige ander jongmeisie. Hy het toe die kroon op haar kop gesit en haar koningin
gemaak in die plek van Vasti. 18 Die koning het toe 'n groot onthaal gegee vir al sy hoë amptenare en almal wat in sy
diens was, 'n onthaal ter ere van Ester. Hy het die verpligtinge van sy onderdane in al die provinsies verminder en
geskenke uitgedeel met koninklike vrygewigheid. (AFR83)

MET DIE OOG OP 'N TYD SOOS HIERDIE
DIE VERHAAL VAN GOD SE GETROUHEID DWARSDEUR DIE LEWE VAN KONINGIN ESTER
IN DIE BOEK VAN ESTER
LES DRIE: MORDEGAI EN HAMAN ESTER 2:19-23, 3

AGTERGROND: Hierdie is 'n alleenstaande reeks wat nie inpas in die chronologiese studies van die
Ou Testament soos wat ons dit elke jaar doen nie. Die kinders het geleer van die afsetting van Vasti
as koningin en van Ester wat in haar plek as koningin gekies is.
UITKOMS: Die boek Ester is 'n effens vreemde boek in die Bybel, want God word nooit op Sy Naam
genoem nie – en tog sien ons Hom die heeltyd aan die werk. Ons sal leer van God se getrouheid
teenoor die Joodse oorblyfsel van 500 jaar voor Jesus se geboorte, en van hoe Hy omstandighede
geskep en persone in magsposisies beweeg het om Sy wil te doen sodat die Jode gered kon word.
Ons sal die kinders leer dat dit nog dieselfde God is wat ons vandag ook dien – en ons sal leer dat
Hy nog steeds getrou is aan Sy Woord en steeds 'n plan het om Sy mense – Sy kerk – te red. Ons
sal die kinders aanmoedig om God te vertrou te alle tye en in alle omstandighede – selfs wanneer
dinge donker lyk – en te weet dat God hulle lief het en Sy perfekte plan uitwerk. Ons sal die kinders
ook in elke les aan die evangelie herinner en aan hulle behoefte daaraan om gered te word.
Ons sal nie in staat wees om lewenslesse af te lei of toepassings te maak uit elke les nie. Dus sal dit
die doelwit van hierdie reeks wees om op allerlei maniere die storie in sy geheel vir die kinders te
leer – en deurentyd te konsentreer op God se plan om Sy mense te red.
TEKSVERWYSING: Ester 2:19-23, 3
LES: Vertel die verhaal in hierdie hoofstuk in soveel detail as wat toepaslik is. Die hoofpunte van
vandag se storie is:
 Mordegai se ontdekking van die sameswering teen die koning.


Mordegai se weiering om voor Haman te buig.



Haman se plan om die koning te oortuig om 'n wet uit te vaardig wat die plundering en moord
van alle Jode sal toelaat.



Hierdie is 'n goeie les om die kinders aan God se soewereiniteit te herinner selfs wanneer dinge
hopeloos lyk – dan regeer Hy steeds en is Hy nog al die tyd besig om Sy plan uit te werk.
Bemoedig hulle daarmee – en moedig hulle ook aan om na Jesus toe te gaan vir redding.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2018, vertaal deur Alta Vorster

MET DIE OOG OP 'N TYD SOOS HIERDIE
DIE VERHAAL VAN GOD SE GETROUHEID DWARSDEUR DIE LEWE VAN KONINGIN ESTER
IN DIE BOEK VAN ESTER
LES DRIE: MORDEGAI EN HAMAN ESTER 2:19-23, 3

NAAM:_________________________________________________________________

Hierdie kwartaal in Sondag Skool leer ons vanuit die boek van Ester. Dit is 'n
effens vreemde boek in die Bybel, want God word nooit op Sy Naam genoem nie
– en tog sien ons Hom die heeltyd aan die werk. Ons sal leer van God se
getrouheid teenoor Sy mense, Israel, wat geleef het ongeveer 500 jaar voor
Jesus se geboorte, en van hoe Hy hulle gered het. Ons weet dat dit nog dieselfde
God is wat ons vandag dien – en ons sal leer dat Hy nog steeds getrou is aan Sy
Woord en steeds 'n plan het om Sy mense – Sy kerk – te red. As ons glo dat God
ons so liefhet dat Hy Sy Seun, Jesus, gestuur het om te sterf om die straf vir ons
sonde op Hom te neem, en as ons glo in Jesus – dan word ons een van God se
kinders en sal Hy ons red tot in alle ewigheid.

Vandag sal ons leer dat Mordegai – Ester se oom – ontdek dat daar 'n
sameswering is om die koning dood te maak – en dat dit hom in staat
stel om die koning se lewe te red. Maar ons sal ook vir Haman leer ken –
wat vir Mordegai en al sy volksgenote, die Jode, haat – en dan sien ons
hoe hy die koning oorreed om 'n wet te maak wat almal sal toelaat om
al die Jode dood te maak! Dit lyk asof God se mense in groot moeilikheid
is – maar ons sal moet sien wat God in die mou voer/beplan. Onthou –
Hy is altyd in beheer!
Hy is in beheer van alle dinge – selfs konings en koninginne. Hy is
verseker in beheer van ons lewens ook en ons kan Hom altyd vertrou om
die regte ding te doen omdat Hy so almagtig en goed is, en ons so
spesiaal liefhet, as ons een van Sy kinders is.

Hierdie kwartaal leer ons 1
Johannes 4: 9-10 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende week
te leer:
9 Hiérin is God se liefde vir ons
geopenbaar: sy enigste Seun het
Hy na die wêreld toe gestuur
sodat ons deur Hom die lewe kan
hê.

Glo jy dat God altyd reg en
liefdevol optree teenoor Sy
kinders, selfs wanneer jy
nie verstaan nie?

prentjies vanaf http://cofwparks.org/wp-content/uploads/2018/03/queen-esthercoloring-pages-download-coloring-page-queen-esther-becomes-queencoloring-pages.jpg en
https://www.waldereducation.org/assets/1/15/DimRegular/CAPUR12-RM074.jpg
voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2018, vertaal deur Alta Vorster

Ester 3:12 Op die dertiende van die eerste maand is die koning se skrywers ontbied en het hulle alles
geskryf wat Haman die verteenwoordigers van die koning, die goewerneurs van elke provinsie en die leiers
van elke volk beveel het: aan elke provinsie in sy eie skrif en aan elke volk in sy eie taal. Die proklamasie is
geskryf in die naam van koning Ahasveros en verseël met sy ring. 13 Briewe is met boodskappers gestuur
na al die provinsies van die koning met die opdrag dat al die Jode voor die voet uitgeroei moet word, klein
en groot, kind en vrou. Dit moes plaasvind op één bepaalde dag, die dertiende van die twaalfde maand, die
maand Adar. Verder moes daar op hulle besittings beslag gelê word. (AFR83)
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MET DIE OOG OP 'N TYD SOOS HIERDIE
DIE VERHAAL VAN GOD SE GETROUHEID DWARSDEUR DIE LEWE VAN KONINGIN ESTER
IN DIE BOEK VAN ESTER
LES VIER: ESTER SE MOED ESTER 4

AGTERGROND: Hierdie is 'n alleenstaande reeks wat nie inpas in die chronologiese studies van die
Ou Testament soos wat ons dit elke jaar doen nie. Die kinders het geleer van die afsetting van Vasti
as koningin, van Ester wat in haar plek as koningin gekies is en van Haman se sameswering en die
koning se dekreet om alle Jode dood te maak.
UITKOMS: Die boek Ester is 'n effens vreemde boek in die Bybel, want God word nooit op Sy Naam
genoem nie – en tog sien ons Hom die heeltyd aan die werk. Ons sal leer van God se getrouheid
teenoor die Joodse oorblyfsel van 500 jaar voor Jesus se geboorte, en van hoe Hy omstandighede
geskep en persone in magsposisies beweeg het om Sy wil te doen sodat die Jode gered kon word.
Ons sal die kinders leer dat dit nog dieselfde God is wat ons vandag ook dien – en ons sal leer dat
Hy nog steeds getrou is aan Sy Woord en steeds 'n plan het om Sy mense – Sy kerk – te red. Ons
sal die kinders aanmoedig om God te vertrou te alle tye en in alle omstandighede – selfs wanneer
dinge donker lyk – en te weet dat God hulle lief het en Sy perfekte plan uitwerk. Ons sal die kinders
ook in elke les aan die evangelie herinner en aan hulle behoefte daaraan om gered te word.
Ons sal nie in staat wees om lewenslesse af te lei of toepassings te maak uit elke les nie. Dus sal dit
die doelwit van hierdie reeks wees om op allerlei maniere die storie in sy geheel vir die kinders te
leer – en deurentyd te konsentreer op God se plan om Sy mense te red.
TEKSVERWYSING: Ester 4
LES: Vertel die verhaal in hierdie hoofstuk in soveel detail as wat toepaslik is. Die hoofpunte van
vandag se storie is:
 Mordegai oorreed vir Ester om met die koning te gaan praat – let op hoe gevaarlik dit is.


Die beroemde woorde van Mordegai in 4:14: “As jy nóú swyg en daar kom van 'n ander kant af
uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met
die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het!” (AFR83)



En Ester se beroemde antwoord in 4:16: “As ek moet omkom, moet ek maar omkom.” (AFR83)



Mordegai se wysheid en Ester se moed – daardeur sal God haar nou gebruik om die redding
van Sy mense te bewerkstellig.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2018, vertaal deur Alta Vorster

MET DIE OOG OP 'N TYD SOOS HIERDIE
DIE VERHAAL VAN GOD SE GETROUHEID DWARSDEUR DIE LEWE VAN KONINGIN ESTER
IN DIE BOEK VAN ESTER
LES VIER: ESTER SE MOED ESTER 4

NAAM:_________________________________________________________________

Hierdie kwartaal in Sondag Skool leer ons vanuit die boek van Ester. Dit is 'n
effens vreemde boek in die Bybel, want God word nooit op Sy Naam genoem nie
– en tog sien ons Hom die heeltyd aan die werk. Ons sal leer van God se
getrouheid teenoor Sy mense, Israel, wat geleef het ongeveer 500 jaar voor
Jesus se geboorte, en van hoe Hy hulle gered het. Ons weet dat dit nog dieselfde
God is wat ons vandag dien – en ons sal leer dat Hy nog steeds getrou is aan Sy
Woord en steeds 'n plan het om Sy mense – Sy kerk – te red. As ons glo dat God
ons so liefhet dat Hy Sy Seun, Jesus, gestuur het om te sterf om die straf vir ons
sonde op Hom te neem, en as ons glo in Jesus – dan word ons een van God se
kinders en sal Hy ons red tot in alle ewigheid.

Mordegai vertel vir Ester van die koning se plan om al die Jode dood te
maak en vra haar om te help. Sy is baie bang, want niemand word
toegelaat om met die koning te praat tensy hy hulle vra nie. Maar Ester
stem in om met die koning te praat – terwyl sy weet dat hy haar sou kon
doodmaak. Sy vra vir Mordegai en haar vriende om vir haar te vas. Dink
jy dit kan die manier wees waarop God die Jode gaan red?
Onthou God is in beheer van alle dinge – selfs konings en koninginne.
Hy is verseker in beheer van ons lewens ook en ons kan Hom altyd
vertrou om die regte ding te doen omdat Hy so almagtig en goed is, en
ons so spesiaal liefhet, as ons een van Sy kinders is.

Hierdie kwartaal leer ons 1
Johannes 4: 9-10 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende
week te leer:
9 Hiérin is God se liefde vir
ons geopenbaar: sy enigste
Seun het Hy na die wêreld toe
gestuur sodat ons deur Hom
die lewe kan hê. 10 Werklike
liefde is dít: nie die liefde wat
ons vir God het nie,

Glo jy dat God se plan vir
jou lewe die beste
moontlike plan is wat daar
kan wees – vir Sy
verheerliking en jou welsyn?

prentjies vanaf http://cofwparks.org/wp-content/uploads/2018/03/queen-esthercoloring-pages-download-coloring-page-queen-esther-becomes-queencoloring-pages.jpg en http://infrust.org/wp-content/uploads/2018/06/timelyqueen-esther-coloring-pages-page-in-queen-esther-coloring-pages.jpg
voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2018, vertaal deur Alta Vorster

Ester 4: 12 Die boodskap van Ester is aan Mordegai oorgedra, 13 en hy het haar geantwoord: “Moenie
dink net jy van al die Jode sal vrykom omdat jy in die koning se paleis is nie. 14 As jy nóú swyg en daar kom
van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis
met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het!”15 Ester het toe vir Mordegai laat weet: 16
“Gaan maak al die Jode wat in Susan is, bymekaar en vas ter wille van my. Julle moet drie dae, dag en nag,
niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook vas. Daarna sal ek na die koning toe gaan, al is dit
teen die wet. As ek moet omkom, moet ek maar omkom.”17 Mordegai is toe weg en het alles gedoen wat
Ester hom beveel het. (AFR83)
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Ester 4: 12 Die boodskap van Ester is aan Mordegai oorgedra, 13 en hy het haar geantwoord: “Moenie
dink net jy van al die Jode sal vrykom omdat jy in die koning se paleis is nie. 14 As jy nóú swyg en daar kom
van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis
met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het!”15 Ester het toe vir Mordegai laat weet: 16
“Gaan maak al die Jode wat in Susan is, bymekaar en vas ter wille van my. Julle moet drie dae, dag en nag,
niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook vas. Daarna sal ek na die koning toe gaan, al is dit
teen die wet. As ek moet omkom, moet ek maar omkom.”17 Mordegai is toe weg en het alles gedoen wat
Ester hom beveel het. (AFR83)
Ester 4: 12 Die boodskap van Ester is aan Mordegai oorgedra, 13 en hy het haar geantwoord: “Moenie
dink net jy van al die Jode sal vrykom omdat jy in die koning se paleis is nie. 14 As jy nóú swyg en daar kom
van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis
met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het!”15 Ester het toe vir Mordegai laat weet: 16
“Gaan maak al die Jode wat in Susan is, bymekaar en vas ter wille van my. Julle moet drie dae, dag en nag,
niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook vas. Daarna sal ek na die koning toe gaan, al is dit
teen die wet. As ek moet omkom, moet ek maar omkom.”17 Mordegai is toe weg en het alles gedoen wat
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MET DIE OOG OP 'N TYD SOOS HIERDIE
DIE VERHAAL VAN GOD SE GETROUHEID DWARSDEUR DIE LEWE VAN KONINGIN ESTER
IN DIE BOEK VAN ESTER
LES VYF: ESTER SE MAALTYD ESTER 5

AGTERGROND: Hierdie is 'n alleenstaande reeks wat nie inpas in die chronologiese studies van die
Ou Testament soos wat ons dit elke jaar doen nie. Die kinders het geleer van die afsetting van Vasti
as koningin, van Ester wat in haar plek as koningin gekies is, van Haman se sameswering en die
koning se dekreet om alle Jode dood te maak, en van Ester se dapper besluit om na die koning toe
te gaan.
UITKOMS: Die boek Ester is 'n effens vreemde boek in die Bybel, want God word nooit op Sy Naam
genoem nie – en tog sien ons Hom die heeltyd aan die werk. Ons sal leer van God se getrouheid
teenoor die Joodse oorblyfsel van 500 jaar voor Jesus se geboorte, en van hoe Hy omstandighede
geskep en persone in magsposisies beweeg het om Sy wil te doen sodat die Jode gered kon word.
Ons sal die kinders leer dat dit nog dieselfde God is wat ons vandag ook dien – en ons sal leer dat
Hy nog steeds getrou is aan Sy Woord en steeds 'n plan het om Sy mense – Sy kerk – te red. Ons
sal die kinders aanmoedig om God te vertrou te alle tye en in alle omstandighede – selfs wanneer
dinge donker lyk – en te weet dat God hulle lief het en Sy perfekte plan uitwerk. Ons sal die kinders
ook in elke les aan die evangelie herinner en aan hulle behoefte daaraan om gered te word.
Ons sal nie in staat wees om lewenslesse af te lei of toepassings te maak uit elke les nie. Dus sal dit
die doelwit van hierdie reeks wees om op allerlei maniere die storie in sy geheel vir die kinders te
leer – en deurentyd te konsentreer op God se plan om Sy mense te red.
TEKSVERWYSING: Ester 5
LES: Vertel die verhaal in hierdie hoofstuk in soveel detail as wat toepaslik is. Die hoofpunte van
vandag se storie is:
 Die koning se aanvaarding van Ester – hy het haar toe nie doodgemaak nie.


Ester se eerste fees.



Haman se planne om Mordegai op te hang.



Die situasie lyk weer eens uiters bedrukkend – maar moedig die kinders aan om God agter al
hierdie dinge raak te sien. Miskien kan hulle besef hoe verwarrend dit moes wees – en tog weet
ons dat God dit alles beplan het. Dit is vir ons as Sy kinders 'n groot gerusstelling, want ons
weet dat God altyd die groot prentjie raaksien en in beheer is van alles wat gebeur.



Moedig die kinders weer eens aan om seker te maak of hulle gered is – het hulle hul eie
sondigheid raakgesien en het hulle berou daaroor – bewus daarvan dat Jesus die straf vir hulle
sonde gedra het?

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2018, vertaal deur Alta Vorster
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NAAM:_________________________________________________________________

Hierdie kwartaal in Sondag Skool leer ons vanuit die boek van Ester. Dit is 'n
effens vreemde boek in die Bybel, want God word nooit op Sy Naam genoem nie
– en tog sien ons Hom die heeltyd aan die werk. Ons sal leer van God se
getrouheid teenoor Sy mense, Israel, wat geleef het ongeveer 500 jaar voor
Jesus se geboorte, en van hoe Hy hulle gered het. Ons weet dat dit nog dieselfde
God is wat ons vandag dien – en ons sal leer dat Hy nog steeds getrou is aan Sy
Woord en steeds 'n plan het om Sy mense – Sy kerk – te red. As ons glo dat God
ons so liefhet dat Hy Sy Seun, Jesus, gestuur het om te sterf om die straf vir ons
sonde op Hom te neem, en as ons glo in Jesus – dan word ons een van God se
kinders en sal Hy ons red tot in alle ewigheid.

Die koning maak nie vir Ester dood nie – God beskerm haar – en hy stem
in om saam met Haman na die feesmaal toe te gaan waarheen sy hulle
uitnooi. As hy haar dan vra wat sy wil hê, versoek sy net dat hy die
volgende aand weer na so 'n ete toe sal kom. Intussen begin Haman
Mordegai net nog meer haat en daarom bou hy 'n galg waaraan hy
beplan om vir Mordegai op te hang en só dood te maak. Dit klink alles
nou regtig skrikaanjaend – maar moenie bekommerd wees nie – dit is
alles deel van God se verstommende plan.
God is in beheer van alle dinge – selfs konings en koninginne. Hy is
verseker in beheer van ons lewens ook en ons kan Hom altyd vertrou om
die regte ding te doen omdat Hy so almagtig en goed is, en ons so
spesiaal liefhet, as ons een van Sy kinders is.

Hierdie kwartaal leer ons 1 Johannes
4: 9-10 (AFR83). Probeer om dit vir
volgende week te leer:
9 Hiérin is God se liefde vir ons
geopenbaar: sy enigste Seun het Hy
na die wêreld toe gestuur sodat ons
deur Hom die lewe kan hê. 10
Werklike liefde is dít: nie die liefde
wat ons vir God het nie, maar die
liefde wat Hy aan ons bewys het

Weet jy dat God jou so
liefhet dat Hy Jesus
gestuur het om vir jou
sonde te sterf? As jy in
Hom glo – sal jy een van
God se kinders word!
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Ester 5:1 Op die derde dag het Ester haar koninklike klere aangetrek en in die binneste voorhof van die
paleis gaan staan, regoor die ontvangsaal van die koning. Die koning was op die troon in die ontvangsaal
regoor die ingang. 2 Toe hy koningin Ester in die voorhof sien staan, het sy hom so bekoor dat hy die goue
septer wat in sy hand was, na haar toe uitgesteek het. Ester het nader gekom en die punt van die septer
aangeraak. 3 Die koning sê toe vir haar: “Wat kan ek vir jou doen, koningin Ester? Wat is jou versoek? Al is
dit ook die helfte van my koninkryk, dit sal vir jou gegee word.” (AFR83)
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MET DIE OOG OP 'N TYD SOOS HIERDIE
DIE VERHAAL VAN GOD SE GETROUHEID DWARSDEUR DIE LEWE VAN KONINGIN ESTER
IN DIE BOEK VAN ESTER
LES SES: AHASVEROS VEREER MORDEGAI ESTER 6

AGTERGROND: Hierdie is 'n alleenstaande reeks wat nie inpas in die chronologiese studies van die
Ou Testament soos wat ons dit elke jaar doen nie. Die kinders het geleer van die afsetting van Vasti
as koningin, van Ester wat in haar plek as koningin gekies is, van Haman se sameswering en die
koning se dekreet om alle Jode dood te maak, van Ester se dapper besluit om na die koning toe te
gaan en van haar eerste feesmaal, en van Haman se plan om Mordegai op te hang.
UITKOMS: Die boek Ester is 'n effens vreemde boek in die Bybel, want God word nooit op Sy Naam
genoem nie – en tog sien ons Hom die heeltyd aan die werk. Ons sal leer van God se getrouheid
teenoor die Joodse oorblyfsel van 500 jaar voor Jesus se geboorte, en van hoe Hy omstandighede
geskep en persone in magsposisies beweeg het om Sy wil te doen sodat die Jode gered kon word.
Ons sal die kinders leer dat dit nog dieselfde God is wat ons vandag ook dien – en ons sal leer dat
Hy nog steeds getrou is aan Sy Woord en steeds 'n plan het om Sy mense – Sy kerk – te red. Ons
sal die kinders aanmoedig om God te vertrou te alle tye en in alle omstandighede – selfs wanneer
dinge donker lyk – en te weet dat God hulle lief het en Sy perfekte plan uitwerk. Ons sal die kinders
ook in elke les aan die evangelie herinner en aan hulle behoefte daaraan om gered te word.
Ons sal nie in staat wees om lewenslesse af te lei of toepassings te maak uit elke les nie. Dus sal dit
die doelwit van hierdie reeks wees om op allerlei maniere die storie in sy geheel vir die kinders te
leer – en deurentyd te konsentreer op God se plan om Sy mense te red.
TEKSVERWYSING: Ester 6
LES: Vertel die verhaal in hierdie hoofstuk in soveel detail as wat toepaslik is. Die hoofpunte van
vandag se storie is:
 Die verrassings-gebeure – die koning kan nie slaap nie, hy lees die geskiedenis-boeke en
besluit om Mordegai te vereer.


Haman se oortuiging dat hy geëer gaan word – en dan moet hy vir Mordegai eer!



Wys die kinders daarop hoe God gebeure op 'n verrassende manier kan omkeer – Haman het
gedink dat hy so magtig is – en in werklikheid was hy – maar hierdie onvoorsiene verwikkelinge
lei daartoe dat hy die een is wat vir Mordegai eer! Ons moet nooit dink dat God nie op die
mees verrassende wyses kan handel om die beste vir Sy mense te bewerkstellig nie – dit
behoort ons grootliks te bemoedig!

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2018, vertaal deur Alta Vorster

MET DIE OOG OP 'N TYD SOOS HIERDIE
DIE VERHAAL VAN GOD SE GETROUHEID DWARSDEUR DIE LEWE VAN KONINGIN ESTER
IN DIE BOEK VAN ESTER
LES SES: AHASVEROS VEREER MORDEGAI ESTER 6

NAAM:_________________________________________________________________

Hierdie kwartaal in Sondag Skool leer ons vanuit die boek van Ester. Dit is 'n
effens vreemde boek in die Bybel, want God word nooit op Sy Naam genoem nie
– en tog sien ons Hom die heeltyd aan die werk. Ons sal leer van God se
getrouheid teenoor Sy mense, Israel, wat geleef het ongeveer 500 jaar voor
Jesus se geboorte, en van hoe Hy hulle gered het. Ons weet dat dit nog dieselfde
God is wat ons vandag dien – en ons sal leer dat Hy nog steeds getrou is aan Sy
Woord en steeds 'n plan het om Sy mense – Sy kerk – te red. As ons glo dat God
ons so liefhet dat Hy Sy Seun, Jesus, gestuur het om te sterf om die straf vir ons
sonde op Hom te neem, en as ons glo in Jesus – dan word ons een van God se
kinders en sal Hy ons red tot in alle ewigheid.

Vandag gebeur daar 'n baie vreemde ding. Dié betrokke nag kan die
koning nie slaap nie, en lees dan die ou nuus. Hy lees van die tyd toe
Mordegai sy lewe gered het, en wonder hoe hy hom op die beste
manier kan bedank. Hy vra die eerste persoon wat hy teëkom, hoe hy
Mordegai kan bedank – en daardie persoon is Haman. Is God nie
absoluut wonderlik nie?! Haman dink die bedanking is vir hom, en
daarom bedink hy iets groots – maar dan blyk dit dat die dank aan
Mordegai gaan. Haman is woedend!!! Maar God is stadig besig om Sy
plan ten uitvoer te bring – kan jy raai wat gaan gebeur?
Onthou dat God in beheer van alles is – selfs konings en koninginne.
Hy is verseker in beheer van ons lewens ook en ons kan Hom altyd
vertrou om die regte ding te doen omdat Hy so almagtig en goed is,
en ons so spesiaal liefhet, as ons een van Sy kinders is.

Hierdie kwartaal leer ons 1 Johannes 4: 910 (AFR83). Probeer om dit vir volgende
week te leer:
9 Hiérin is God se liefde vir ons
geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die
wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die
lewe kan hê. 10 Werklike liefde is dít: nie die
liefde wat ons vir God het nie, maar die
liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy
Seun te stuur as versoening vir ons sondes.

Glo jy dat God in beheer is,
selfs wanneer dinge baie
sleg lyk?
Hou aan om Hom te
vertrou – Hy doen altyd
wat reg is, Hy het jou lief.
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voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2018, vertaal deur Alta Vorster

Ester 6:10 Toe sê die koning vir Haman: “Vat dadelik die kleed en die perd en maak soos jy voorgestel het met die Jood Mordegai wat in die poort van die
paleis sit. Jy moet niks nalaat van wat jy voorgestel het nie.” 11 Haman het toe die kleed en die perd gevat, die kleed vir Mordegai aangetrek, hom oor die
stadsplein laat ry en voor hom uitgeroep: “So word gemaak met iemand aan wie die koning graag eer wil bewys!” (AFR83)

Picture from https://i.pinimg.com/originals/21/28/29/2128294ec1ed43aab65fd601bd24a9bd.jpg

Ester 6:10 Toe sê die koning vir Haman: “Vat dadelik die kleed en die perd en maak soos jy voorgestel het met die Jood Mordegai wat in die poort van die
paleis sit. Jy moet niks nalaat van wat jy voorgestel het nie.” 11 Haman het toe die kleed en die perd gevat, die kleed vir Mordegai aangetrek, hom oor die
stadsplein laat ry en voor hom uitgeroep: “So word gemaak met iemand aan wie die koning graag eer wil bewys!” (AFR83)
Ester 6:10 Toe sê die koning vir Haman: “Vat dadelik die kleed en die perd en maak soos jy voorgestel het met die Jood Mordegai wat in die poort van die
paleis sit. Jy moet niks nalaat van wat jy voorgestel het nie.” 11 Haman het toe die kleed en die perd gevat, die kleed vir Mordegai aangetrek, hom oor die
stadsplein laat ry en voor hom uitgeroep: “So word gemaak met iemand aan wie die koning graag eer wil bewys!” (AFR83)
Ester 6:10 Toe sê die koning vir Haman: “Vat dadelik die kleed en die perd en maak soos jy voorgestel het met die Jood Mordegai wat in die poort van die
paleis sit. Jy moet niks nalaat van wat jy voorgestel het nie.” 11 Haman het toe die kleed en die perd gevat, die kleed vir Mordegai aangetrek, hom oor die
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Ester 6:10 Toe sê die koning vir Haman: “Vat dadelik die kleed en die perd en maak soos jy voorgestel het met die Jood Mordegai wat in die poort van die
paleis sit. Jy moet niks nalaat van wat jy voorgestel het nie.” 11 Haman het toe die kleed en die perd gevat, die kleed vir Mordegai aangetrek, hom oor die
stadsplein laat ry en voor hom uitgeroep: “So word gemaak met iemand aan wie die koning graag eer wil bewys!” (AFR83)
Ester 6:10 Toe sê die koning vir Haman: “Vat dadelik die kleed en die perd en maak soos jy voorgestel het met die Jood Mordegai wat in die poort van die
paleis sit. Jy moet niks nalaat van wat jy voorgestel het nie.” 11 Haman het toe die kleed en die perd gevat, die kleed vir Mordegai aangetrek, hom oor die
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MET DIE OOG OP 'N TYD SOOS HIERDIE
DIE VERHAAL VAN GOD SE GETROUHEID DWARSDEUR DIE LEWE VAN KONINGIN ESTER
IN DIE BOEK VAN ESTER
LES SEWE: ESTER SE MAALTYD ESTER 7

AGTERGROND: Hierdie is 'n alleenstaande reeks wat nie inpas in die chronologiese studies van die
Ou Testament soos wat ons dit elke jaar doen nie. Die kinders het geleer van die afsetting van Vasti
as koningin, van Ester wat in haar plek as koningin gekies is, van Haman se sameswering en die
koning se dekreet om alle Jode dood te maak, van Ester se dapper besluit om na die koning toe te
gaan en van haar eerste feesmaal, van Haman se plan om Mordegai op te hang en van die verering
van Mordegai.
UITKOMS: Die boek Ester is 'n effens vreemde boek in die Bybel, want God word nooit op Sy Naam
genoem nie – en tog sien ons Hom die heeltyd aan die werk. Ons sal leer van God se getrouheid
teenoor die Joodse oorblyfsel van 500 jaar voor Jesus se geboorte, en van hoe Hy omstandighede
geskep en persone in magsposisies beweeg het om Sy wil te doen sodat die Jode gered kon word.
Ons sal die kinders leer dat dit nog dieselfde God is wat ons vandag ook dien – en ons sal leer dat
Hy nog steeds getrou is aan Sy Woord en steeds 'n plan het om Sy mense – Sy kerk – te red. Ons
sal die kinders aanmoedig om God te vertrou te alle tye en in alle omstandighede – selfs wanneer
dinge donker lyk – en te weet dat God hulle lief het en Sy perfekte plan uitwerk. Ons sal die kinders
ook in elke les aan die evangelie herinner en aan hulle behoefte daaraan om gered te word.
Ons sal nie in staat wees om lewenslesse af te lei of toepassings te maak uit elke les nie. Dus sal dit
die doelwit van hierdie reeks wees om op allerlei maniere die storie in sy geheel vir die kinders te
leer – en deurentyd te konsentreer op God se plan om Sy mense te red.
TEKSVERWYSING: Ester 7
LES: Vertel die verhaal in hierdie hoofstuk in soveel detail as wat toepaslik is. Die hoofpunte van
vandag se storie is:
 Ester openbaar die feit dat sy 'n Jodin is en dat Haman 'n plan het om al die Jode dood te maak.


Die koning is woedend en beveel dat Haman opgehang moet word aan sy eie galg – omtrent
22 meter hoog!



God het baie maniere waarop Hy geregtigheid bewerk – wie sou ooit kon dink dat hierdie
invloedryke man in een enkele nag sou val!



Moedig die kinders aan om nie te twyfel daaraan dat God alles kan doen wat Hy wil nie – soms
selfs die mees onvoorsiene dinge. Moedig hulle ook aan om persoonlik in Jesus te glo om hulle
te red, sodat hulle deur hierdie groot God beskerm kan word as Sy kinders.

voorberei deur Judy Parker Hillcrest Baptist Church 2018, vertaal deur Alta Vorster

MET DIE OOG OP 'N TYD SOOS HIERDIE
DIE VERHAAL VAN GOD SE GETROUHEID DWARSDEUR DIE LEWE VAN KONINGIN ESTER
IN DIE BOEK VAN ESTER
LES SEWE: ESTER SE MAALTYD ESTER 7

NAAM:_________________________________________________________________

Hierdie kwartaal in Sondag Skool leer ons vanuit die boek van Ester. Dit is 'n
effens vreemde boek in die Bybel, want God word nooit op Sy Naam genoem nie
– en tog sien ons Hom die heeltyd aan die werk. Ons sal leer van God se
getrouheid teenoor Sy mense, Israel, wat geleef het ongeveer 500 jaar voor
Jesus se geboorte, en van hoe Hy hulle gered het. Ons weet dat dit nog dieselfde
God is wat ons vandag dien – en ons sal leer dat Hy nog steeds getrou is aan Sy
Woord en steeds 'n plan het om Sy mense – Sy kerk – te red. As ons glo dat God
ons so liefhet dat Hy Sy Seun, Jesus, gestuur het om te sterf om die straf vir ons
sonde op Hom te neem, en as ons glo in Jesus – dan word ons een van God se
kinders en sal Hy ons red tot in alle ewigheid.

Nou ja, vandag gaan die koning en Haman na die tweede feesmaaltyd
wat Ester voorberei het, en dit is waar sy vir die koning vertel van Haman
se plan om haar en al haar volksgenote, die Jode, dood te maak. Die
koning is woedend as hy dit uitvind, en raai wat gebeur dan met Haman?
Hy word opgehang aan die galg wat hy vir Mordegai opgerig het! – God
is só in beheer.
God is in beheer van alles – selfs konings en koninginne. Hy is verseker
in beheer van ons lewens ook en ons kan Hom altyd vertrou om die regte
ding te doen omdat Hy so almagtig en goed is, en ons so spesiaal liefhet,
as ons een van Sy kinders is.

Welgedaan as jy 1 Johannes 4: 9-10
(AFR83) geleer het, nou moet jy oefen.
9 Hiérin is God se liefde vir ons
geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na
die wêreld toe gestuur sodat ons deur
Hom die lewe kan hê. 10 Werklike liefde
is dít: nie die liefde wat ons vir God het
nie, maar die liefde wat Hy aan ons
bewys het deur sy Seun te stuur as
versoening vir ons sondes.

Is jy een van God se
kinders?
Vertrou jy Hom om jou
sonde te vergewe en jou vir
ewig en altyd te red?
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Ester 7:1 Die koning en Haman het by koningin Ester gekom om saam met haar te eet. 2 Terwyl hulle by hierdie
tweede geleentheid besig was om wyn te drink, vra die koning weer vir Ester: “Wat is dit wat jy wil vra? Dit sal vir jou
gegee word. Wat is jou versoek? Al is dit ook die helfte van die koninkryk, dit sal toegestaan word.” 3 Koningin Ester
antwoord toe: “As die koning my goedgesind is, en die koning dit goedvind, laat my en my volk toe om te bly lewe. Dit
is my wens en my versoek. 4 Ek vra dit, want ons, ek en my volk, is verkoop om voor die voet uitgeroei te word. Was
ons maar net as slawe en slavinne verkoop, sou ek stilgebly het, want dan sou die ramp nie soveel skade aan die
koning se belange veroorsaak het nie.” 5 Toe vra koning Ahasveros vir koningin Ester: “Wie is dit wat so iets beplan,
en waar is hy?” 6 en Ester antwoord: “Die teëstander en vyand is hierdie lae mens, hierdie Haman.” Haman het groot
geskrik daar in teenwoordigheid van die koning en koningin. (AFR83)
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gegee word. Wat is jou versoek? Al is dit ook die helfte van die koninkryk, dit sal toegestaan word.” 3 Koningin Ester
antwoord toe: “As die koning my goedgesind is, en die koning dit goedvind, laat my en my volk toe om te bly lewe. Dit
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MET DIE OOG OP 'N TYD SOOS HIERDIE
DIE VERHAAL VAN GOD SE GETROUHEID DWARSDEUR DIE LEWE VAN KONINGIN ESTER
IN DIE BOEK VAN ESTER
LES AGT: GOD RED DIE JODE ESTER 8-10

AGTERGROND: Hierdie is 'n alleenstaande reeks wat nie inpas in die chronologiese studies van die
Ou Testament soos wat ons dit elke jaar doen nie. Die kinders het geleer van die afsetting van Vasti
as koningin, van Ester wat in haar plek as koningin gekies is, van Haman se sameswering en die
koning se dekreet om alle Jode dood te maak, van Ester se dapper besluit om na die koning toe te
gaan en van haar eerste feesmaal, van Haman se plan om Mordegai op te hang, van die verering
van Mordegai en van Haman se dood.
UITKOMS: Die boek Ester is 'n effens vreemde boek in die Bybel, want God word nooit op Sy Naam
genoem nie – en tog sien ons Hom die heeltyd aan die werk. Ons sal leer van God se getrouheid
teenoor die Joodse oorblyfsel van 500 jaar voor Jesus se geboorte, en van hoe Hy omstandighede
geskep en persone in magsposisies beweeg het om Sy wil te doen sodat die Jode gered kon word.
Ons sal die kinders leer dat dit nog dieselfde God is wat ons vandag ook dien – en ons sal leer dat
Hy nog steeds getrou is aan Sy Woord en steeds 'n plan het om Sy mense – Sy kerk – te red. Ons
sal die kinders aanmoedig om God te vertrou te alle tye en in alle omstandighede – selfs wanneer
dinge donker lyk – en te weet dat God hulle lief het en Sy perfekte plan uitwerk. Ons sal die kinders
ook in elke les aan die evangelie herinner en aan hulle behoefte daaraan om gered te word.
Ons sal nie in staat wees om lewenslesse af te lei of toepassings te maak uit elke les nie. Dus sal dit
die doelwit van hierdie reeks wees om op allerlei maniere die storie in sy geheel vir die kinders te
leer – en deurentyd te konsentreer op God se plan om Sy mense te red.
TEKSVERWYSING: Ester 8-10
LES: Vertel die verhaal in hierdie hoofstuk in soveel detail as wat toepaslik is. Die hoofpunte van
vandag se storie is:
 Mordegai se opgang as die koning hom vereer in die plek van Haman.


Die koning laat vir Ester en Mordegai toe om 'n nuwe dekreet uit te vaardig wat vir die Jode
die vryheid gee om hulleself te verdedig en hul aanvallers terug aan te val.



Die Jode maak duisende van hulle vyande dood – onthou dit is mense wat ook God se vyande
is.



Uiteindelik sien ons hoe God se plan uitwerk – van die oorspronklike afsetting van Vasti tot by
die onvoorsiene opgang van Ester in 'n magsposisie – God het in al hierdie dinge gewerk sodat
Sy mense gered kon word. Daar was nie een sekonde waarin God nie in beheer was nie, of
waarin die gebeure nie presies verloop het volgens God se plan nie.



Bemoedig die kinders met hierdie verhaal en herinner hulle daaraan dat hierdie vertroosting
van ewige beskerming net vir diegene is wat gered en kinders van God is. Moedig hulle weer
eens aan om hulle geloof in God te plaas om hulle te red – op grond van Jesus se dood aan
die kruis vir hulle sonde.
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NAAM:_________________________________________________________________

Hierdie kwartaal in Sondag Skool leer ons vanuit die boek van Ester. Dit is 'n
effens vreemde boek in die Bybel, want God word nooit op Sy Naam genoem nie
– en tog sien ons Hom die heeltyd aan die werk. Ons sal leer van God se
getrouheid teenoor Sy mense, Israel, wat geleef het ongeveer 500 jaar voor
Jesus se geboorte, en van hoe Hy hulle gered het. Ons weet dat dit nog dieselfde
God is wat ons vandag dien – en ons sal leer dat Hy nog steeds getrou is aan Sy
Woord en steeds 'n plan het om Sy mense – Sy kerk – te red. As ons glo dat God
ons so liefhet dat Hy Sy Seun, Jesus, gestuur het om te sterf om die straf vir ons
sonde op Hom te neem, en as ons glo in Jesus – dan word ons een van God se
kinders en sal Hy ons red tot in alle ewigheid.

Vandag sien ons uiteindelik wat God beplan het. Koningin Ester praat
met die koning en oortuig hom om 'n ander wet te maak wat die Jode
sal toelaat om hulle vyande dood te maak – en so word al die Jode gered.
God het Mordegai se wysheid en Ester se geloof en dapperheid gebruik
om Sy mense te red. Dit was nog heeltyd God se plan – Hy is so almagtig
en so in beheer, en doen altyd die regte ding.
God is in beheer van alles – selfs konings en koninginne. Hy is verseker
in beheer van ons lewens ook en ons kan Hom altyd vertrou om die regte
ding te doen omdat Hy so almagtig en goed is, en ons so spesiaal liefhet,
as ons een van Sy kinders is.

Welgedaan as jy 1 Johannes 4: 9-10
(AFR83) geleer het, nou moet jy oefen.
9 Hiérin is God se liefde vir ons
geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na
die wêreld toe gestuur sodat ons deur
Hom die lewe kan hê. 10 Werklike liefde
is dít: nie die liefde wat ons vir God het
nie, maar die liefde wat Hy aan ons
bewys het deur sy Seun te stuur as
versoening vir ons sondes.

Het jy God lief?
Vertrou jy Hom om te doen
wat reg is in jou lewe, altyd,
selfs wanneer jy nie
verstaan nie?
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https://i.pinimg.com/736x/85/e5/fe/85e5fe2a0a03ed5cb5154cdec2710e66-childrens-bible-kids-bible.jpg
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Ester 8:15 Mordegai het van die koning af weggegaan in 'n koninklike kleed van blou en wit linne, met 'n
groot goue kroon op, en 'n mantel van fyn linne en pers stof aan. Die stad Susan het gejubel en gejuig. 16
Vir die Jode was daar weer lig en vreugde en blydskap en 'n gevoel van eiewaarde. 17 In elke provinsie en
in elke stad, orals waar die besluit en proklamasie van die koning bekend geword het, was daar vreugde en
blydskap onder die Jode. Hulle het maaltye gehou en feesgevier. Ook het baie mense uit die ander
volksgroepe Jode geword omdat hulle skrikbevange was vir die Jode. (AFR83)
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