
Huisgeloof2018#30 - Maandag 24 September tot Sondag 30 September 
Ester 7:1-6, 9-10 
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. 
Ester 7:9-10 
9 Garbona, een van die koning se paleisbeamptes, sê toe: “Daar is mos reeds by Haman se huis ’n galg van drie en 
twintig meter hoog wat hy laat oprig het vir Mordegai wat destyds in belang van die koning gepraat het.” Toe sê die 
koning: “Hang hom daaraan op!” 10 Hulle het Haman toe opgehang aan die galg wat hy vir Mordegai laat bou het. 
Daarna het die woede van die koning bedaar. 
Ester 9:20-22 
20 Mordegai het hierdie gebeure laat neerskryf en briewe gestuur aan al die Jode in al die provinsies van koning 
Ahasveros, naby en ver,  21 en die Jode gelas om voortaan elke jaar die veertiende en die vyftiende van die maand 
Adar te vier  22 as dae waarop die Jode die bedreiging deur hulle vyande afgeweer het. Dit is die maand waarin hulle 
angs in blydskap verander het en hulle rou in feestelikheid. Hulle moes dit dae van feesviering en vreugde maak en 
aan mekaar eetgoed en aan die armes geskenke stuur. 
 
#YOU ARE HERE>> Ons almal ken daardie borde wat sê:  YOU ARE HERE. Soms kan dit baie behulpsaam wees indien 

jy die plek ken, maar as dit onbekende terrein, is dit die teken omtrent so behulpsaam (aptytwekkend) soos ŉ gratis 

roomys op ŉ bibberkoue dag. 

#Waarmee wil Ester ons help >> Dikwels is ons soos Ester by die YOU ARE HERE teken en weet nie wat om te doen 
nie en waarheen dinge op pad is nie. Ons is dikwels soos Ester sonder die vaagste benul oor wat nou en waarheen…  
Die nuus is: dis heeltemal okei/normaal om so te voel! Ons taak as Jesusvolgelinge is vertroue en nie duidelikheid 
nie. Ons sien nie die pad nie, maar gee elke tree in vertroue, want God werk maar soos die Engelse spreekwoord sê 
“on a need to know basis”. Hy weet en ons kan Hom vertrou.In die boek Ester word God se Naam nie een keer 
genoem nie, maar jy kan Sy ingrypende teenwoordigheid deurgaans aanvoel.  Daarom daag hierdie verhaal van Ester 
ons met die volgende uit: 
 

ŉ Houding van openheid >> Wees oop vir waar God ons lei. Oordink weer 4:14.  
 

Luister na die verhaal van Dwight Moody. Hy het gelewe in 1837-1899. Moody het as 
17-jarige in ’n skoenwinkel in Boston gewerk. Nie lank daarna nie kom hy tot 

bekering en voel dat die Here hom roep om voltyds te preek. Moody los toe sy werk 
by die skoenwinkel. Maar ná ’n paar jaar tref ’n vreeslike tragedie hom. Al sy 

persoonlike besittings word in ’n brand verwoes. Moody was geskok en baie ontsteld 
oor wat gebeur het. Sy vriend Henry Varley sê toe vir hom: “Die wêreld moet nog 

sien wat God kan doen met iemand wat geheel en al aan Hom gehoorsaam en 

toegewy is en Hom in alles vertrou.” Hierdie woorde inspireer Moody toe so dat hy 
sommer dadelik ophou om hom te bekommer. Hy het geweet God wou hom in sulke 

omstandighede gebruik. 
 

 
#Neem risiko’s   

Ester moes risiko’s neem – die Bybel is vol daarvan – dit is die storie van geloof deur 
die eeue heen.  

Corrie ten Boom was ŉ dapper Hollandse vrou wat tydens die Tweede Wêreldoorlog in 
ŉ Nazi konsentrasiekamp saam haar suster, Betsie, toegesluit is. Omdat hulle as 

gesin Jode van die Gestapo weggesteek het.  



Sy het geloof as volg beskryf:  

Fantastic  
Adventures  
In  
Trusting  
Him 
 

Geen wonder Corrie Ten Boom het een maal gesê “Wanneer ŉ trein deur ŉ tonnel ry 
en dit word donker, gooi jy nie jou kaartjie weg en spring van die trein af nie. Jy sit 

stil en vertrou die treindrywer!” Sy het ook geskryf: “Moet nooit bang wees om die 
onbekende toekoms aan die bekende God toe te vertrou nie.”  

 
#Wees ŉ veranderingsagent  

Dit is wat Ester was en baie geloofsfigure deur die eeue. Dit begin deur beskikbaar 
wees of soos die einste Corrie ten Boom dit gestel het: “Moenie vir God instruksies 

gee nie, daag net op vir diens.”  
 

#Maak ŉ verskil  
Die fliek About Schmidt gaan oor ŉ 66 jarige man, Warren Schmidt, wat sy aftrede en 

sy vrou se skielike dood moet hanteer. Hy voel sy lewe is nutteloos. Maar dan begin 
hy ŉ sesjarige seuntjie uit Afrika, Ndugu, ondersteun met $22 per maand en ŉ 

maandelikse brief. Tog wonder hy of sy lewe enige verskil gemaak het... Dan eindig 

die fliek waar hy hierdie brief oopmaak: 
 

“Dear Mr. Warren Schmidt. My name is Sister Nadie Guchier...I work in a small 
village... One of the children I care for is Ndugu... He thinks of you everyday, and he 

wants very much your happiness. Ndugu is only six years old and cannot read or 
write, but he has made for you a painting...” 

Warren kyk na Ndugu se tekening - 2 stokfigure van ŉ seuntjie wat ŉ man se hand 
vashou. Hy begin huil want hy besef hy het ŉ verskil gemaak in ŉ klein seuntjie  se 

lewe! Jou lewe het betekenis as jy liefgehad het, dis wat Warren Schmidt asook Ester 
leer! Dis waarvoor jy gekies is, vir ’n lewe van liefde! 
 

GEBEDE: 
“I am only one, But still I am one. I cannot do everything; 
But still I can do something; And because I cannot do everything 
I will not refuse to do the something that I can do.” 
Edward Everett Hale 
 
Ja, JY IS HIER. Dit is my en jou storie. Ons mag dalk nie weet hoekom nie. Maar God weet.  
Wat anders maak regtig saak? Daarom kan ons saam die Geur van Christus gebed bid: 
 
Help my om U aangename geur te versprei orals waar ek gaan- 
laat my U verkondig sonder om prekerig te wees, 
nie deur my woorde nie, maar deur my voorbeeld, 
ja, die aansteeklike invloed van wat ek doen, 
wat die ooglopende bewys is van hierdie liefde 
wat ek in my hart het vir U! 
(ŉ verwerking van ŉ gebed van John Henry Newman(1801-1890.)  


