Bijbelstudie Esther bij Look Around The Corner
www.lookaroundthecorner.com

Lieve zussen,
Dit werkboek heeft als thema:
Het Bijbelboek Esther
Je mag dit werkboek gratis downloaden voor eigen gebruik.
Mocht je graag iets willen veranderen in dit werkboek, neem dan even contact met mij op via het
blog.
www.lookaroundthecorner.com
Het werkboek is met liefde gemaakt.
Ik wens je veel zegen toe bij het maken van dit werkboek.
Blijf dichtbij je Maker.
©lookaroundthecorner.com

SOAK

Wat is SOAK zal je wellicht denken. Dat is een manier om je gelezen bijbeltekst of bijbelverzen te
ontleden zeg maar. Hieronder kun je zien hoe het werkt
Wat betekent SOAK?
S – De S staat voor Scripture [Bijbelgedeelte]. Je schrijft fysiek het Bijbelgedeelte uit… Je zult
versteld staan over wat God je zal openbaren, alleen maar omdat je de tijd neemt om te
vertragen en uit te schrijven wat je aan het lezen bent!
O – De O staat voor Observation [Observatie]. Wat zie je in de verzen die je aan het lezen bent?
Wie is het publiek? Is er een herhaling van woorden? Welke woorden vallen je op?
Schrijf 1 à 2 dingen op.
A – De A staat voor Application [Toepassing]. Dit is wanneer Gods Woord persoonlijk wordt. Wat
zegt God vandaag tegen mij? Hoe kan ik dat wat ik net heb gelezen, toepassen in mijn eigen
leven? Welke veranderingen moet ik maken? Is er een actie die ik moet ondernemen?
K – En uiteindelijk staat de K voor Kneel in Prayer [Gebed]. Bid voor hetgeen je hebt gelezen
vandaag en voor de dingen die je opvielen. Gods Woord bestuderen kan zo veel en zo weinig tijd
in beslag nemen als je eraan kunt besteden. Sommige dagen kan dit 10 à 15 minuten zijn, andere
dagen heb je langer nodig.
Gebruik eventueel je kleurencode kaart. Mocht je die niet hebben, kijk dan even op mijn blog,
www.lookaroundthecorner.com
in de zoekbalk type je kleurencode kaart in en dan kom je bij berichten met mijn kleurenkaart.

Hoofdstuk 1

Lees Hoofdstuk 1
SOAK een tekst die je het meest aanspreekt.

Vraag 1:
Ondanks dat Esther buitenlands was én vrouw, dus bezit van de man, ging zij. Zij stond op voor haar volk
bij de koning.
Wat zegt dit over Esthers’ zelfbeeld en eigenwaarde? Kun jij je met haar zelfbeeld vergelijken? Waarom
wel / waarom niet?

Vraag 2:
Lees Deuteronomium 28:63-67 eens. Welke woorden gingen in vervulling in de tijd van Esther?

Een aantal verwijzende teksten bij dit hoofdstuk zijn:
Ezra 4:6 en Daniel 5:1-4 Efeziërs 5:33 en Kolossenzen 3:18 Jeremia 10:7 en Amos 6:4
Zie je hoe de verbanden lopen in de Bijbel nu je deze teksten leest?

Wist je dat:

De naam Esther ‘ster’ betekent
De naam Ahasveros ‘machtig’ betekent
De naam Mordechai ‘gewijd aan Merodak’ betekent
De naam Wasti ‘mooi’ betekent
De naam Memuchan ‘waardig’ betekent
De naam Haggai ‘feestelijk’ betekent
De naam Saäsgaz ‘liefhebber van schoonheid’ betekent
De naam Abichaïl ‘vader der kracht’ betekent
De naam Bigtan ‘geschenk van God’ betekent

SOAK je dagtekst:
S: Schrijf de tekst uit:

O: Wat valt je op aan de tekst:

A: Hoe kun je dit toepassen in je eigen leven:

K: Kniel neer en bid, schrijf je gebed uit:

Hoofdstuk 2

Lees hoofdstuk 2
SOAK een tekst die je het meest aanspreekt.

Vraag 1:
Ahasveros, wat zou betekenen ‘machtig’, is in de tijd van Esther koning. Nu je zo hoofdstuk 2 leest wat
kun je dan zeggen over de persoon Ahasveros?

Vraag 2:
Welk gevoel denk je dat Esther had voor dat zij naar de koning moest? Kun jij je een moment bedenken
dat je voor een levensbelangrijke taak stond?

Vraag 3:
Zou jij net als Esther, je leven in de waagschaal stellen voor een familielid of je volk? Ook al weet je dat
het bij Gods plan hoort?

SOAK je dagtekst:

S: Schrijf de tekst uit:

O: Wat valt je op aan de tekst:

A: Hoe kun je dit toepassen in je eigen leven:

K: Kniel neer en bid, schrijf je gebed uit:

Hoofdstuk 3

Lees hoofdstuk 3
SOAK de tekst die je het meest aansprak.

Vraag 1:
Wat roept een man als Haman bij jou op?

Vraag 2:
Zou jij net als Mordechai op durven staan tegen een grote macht om hetgeen dat God lief is te
beschermen?

Vraag 3:
Lees 1 Samuel 15:1-3. Hoe had het volk van Haman, God tegen zich in het harnas gejaagd?

SOAK je dagtekst:

S: Schrijf de tekst uit:

O: Wat valt je op aan de tekst:

A: Hoe kun je dit toepassen in je eigen leven:

K: Kniel neer en bid, schrijf je gebed uit:

Hoofdstuk 4

Lees hoofdstuk 4
SOAK de tekst die je het meest aansprak.

Vraag 1:
Voor wie zou jij je leven op het spel zetten, zoals Esther dat deed voor haar volk bij de koning?

Vraag 2:
Hoe rouw jij? Ga je net als Mordechai naar God toe ?

Vraag 3:
Lees Psalmen 36 1:-5 Wat zie je in deze teksten terug over Haman?

SOAK je dagtekst:

S: Schrijf de tekst uit:

O: Wat valt je op aan de tekst:

A: Hoe kun je dit toepassen in je eigen leven:

K: Kniel neer en bid, schrijf je gebed uit:

Hoofdstuk 5

Lees hoofdstuk 5
SOAK de tekst die je het meest aansprak.

Vraag 1:
De haat die Haman heeft tegenover Mordechai, spreidt zich uit naar meerdere mensen.
Ben jij je bewust van het feit dat jouw gedrag ook besmettelijk is voor degenen om je heen?

Vraag 2:
Laat jij je makkelijk meenemen in een verhaal van een ander of relativeer je eerst het verhaal voor je een
conclusie trekt? Waarom wel/ waarom niet?

Vraag 3:
Je ziet dat de koning liefde heeft voor Esther, omdat hij haar bij zich laat komen zonder dat hij haar
geroepen heeft. Dit lees je ook in Markus 6:23.
Durf jij zomaar met een voorstel naar God te gaan? Of wacht je tot het zover is dat het al bijna te laat is?
Heb je een reden om te wachten of juist niet?

SOAK je dagtekst:

S: Schrijf de tekst uit:

O: Wat valt je op aan de tekst:

A: Hoe kun je dit toepassen in je eigen leven:

K: Kniel neer en bid, schrijf je gebed uit:

Wist je dat:

Het getal 6 het getal van de onvolmaaktheid is.
Het getal 7 het getal van de volmaaktheid is.
Het getal 10 het getal is van de volmaakte rangorde.
Het getal 12 het getal van de volmaakte besturing betekent.

Hoofdstuk 6

Lees hoofdstuk 6
SOAK de tekst die je het meest aansprak.

Vraag 1:
Denk jij ook weleens dat je zoveel eer verdient dat je zelf in je hoofd het al helemaal voor je ziet?
Wat doe je met deze gedachten?

Vraag 2:
Heb jij last van trots? Wat kun je hier aan doen/denk je er om, om daar vanaf te komen?

Vraag 3:
Is er iemand die je haat of echt iets moet vergeven?
Wat houd je tegen om dit te doen?
Bid ervoor: God zal je helpen.

SOAK je dagtekst:

S: Schrijf de tekst uit:

O: Wat valt je op aan de tekst:

A: Hoe kun je dit toepassen in je eigen leven:

K: Kniel neer en bid, schrijf je gebed uit:

Hoofdstuk 7

Lees hoofdstuk 7
SOAK de tekst die je het meest aansprak.

Vraag 1:
Heb jij weleens een fout gemaakt door een conclusie te trekken uit iets wat je alleen maar hebt gezien,
zoals de koning nu doet bij Haman en Esther?

Vraag 2:
Satan maakt plannen om deze wereld kapot te maken. Maar Jezus treed op voor ons bij de Vader zoals
Esther dat voor haar volk deed. Kun jij dit geloven?

Vraag 3:
Ken jij een situatie waarin je de kleinste leek te zijn maar waar jij uit eindelijk de overwinning behaalde?
Omschrijf wat het was en welk gevoel je dat gaf.

SOAK je dagtekst:

S: Schrijf de tekst uit:

O: Wat valt je op aan de tekst:

A: Hoe kun je dit toepassen in je eigen leven:

K: Kniel neer en bid, schrijf je gebed uit:

Hoofdstuk 8

Lees hoofdstuk 8
SOAK de tekst die je het meest aansprak.

Vraag 1:
Snap jij de link tussen het verhaal van Jona en Esther? Lees Jona 1

Vraag 2:
Zie je het goede van God in het plan dat Hij met Esther had? Kun jij dat ook zien in je eigen leven?
Zo ja, hoe?

Vraag 3:
De Joden vierden feest met een maaltijd, hoe vier jij je overwinningen met God?

SOAK je dagtekst:

S: Schrijf de tekst uit:

O: Wat valt je op aan de tekst:

A: Hoe kun je dit toepassen in je eigen leven:

K: Kniel neer en bid, schrijf je gebed uit:

Hoofdstuk 9

Lees hoofdstuk 9
SOAK de tekst die je het meest aansprak.

Vraag 1:
Haman wordt verslagen door ‘het goede’. Kun jij een voorbeeld uit je eigen leven noemen waar je dit ook
zag gebeuren?

Vraag 2:
Het volk was vol vreugde op de dagen na Hamans dood. Waar haal jij je vreugde uit?

Vraag 3:
Kun jij meer verhalen uit de Bijbel bedenken waarin de overwinning van het Joodse volk zo groot was?

SOAK je dagtekst:

S: Schrijf de tekst uit:

O: Wat valt je op aan de tekst:

A: Hoe kun je dit toepassen in je eigen leven:

K: Kniel neer en bid, schrijf je gebed uit:

Hoofdstuk 10

Lees hoofdstuk 10
SOAK de tekst die je het meest aansprak.

Vraag 1:
Geloof jij dat wanneer wij bidden, dat God hoort en verhoort? Zo ja, hoe zie jij dat dan?

Vraag 2:
Wat is de belangrijkste les voor jou uit het Boek Esther?

Vraag 3:
In welk voorbeeld zou jij Esthers voorbeeld willen volgen?

SOAK je dagtekst:

S: Schrijf de tekst uit:

O: Wat valt je op aan de tekst:

A: Hoe kun je dit toepassen in je eigen leven:

K: Kniel neer en bid, schrijf je gebed uit:

Boeken tip:

 ‘Hadassa’ en ‘Het verbond van Hadassa’ door Tommy Tenney
 'Vrouwen in beeld', geen roman, maar gaat ook over Esther door C.C. James
 'Sterk!' door E. van Lunteren is een dagboek voor 16 weken over Esther
 ‘Esther, de koningin die haar volk redde’door Gini Andrews

Film tip:

The book of Esther
https://www.youtube.com/watch?v=Slf8HLs8Hc&fbclid=IwAR0r1DF4FgD_yynqoqfnTPqomHHM5gKOsTxpYMECatPM8VmasuYoGBf0Y
-g

Link op internet:

https://www.gotquestions.org/Nederlands/het-boekester.html?fbclid=IwAR3VhvweoKXWTh7WfDuhLZZVJCC7dHBIEbUT-fea8Hz8ahLhHZZBy1iMMiI

http://www.christipedia.nl/Artikelen/E/Esther_(bijbelboek)?fbclid=IwAR3MbVGnO_59YTPfSnbahf9rJdt
gqrkp0XsutKlR5ovaDcWM0rRdq_5DMgg

Dank je wel voor het mee doen aan deze studie. Ik hoop en bid dat je er iets van geleerd mag hebben en dat
God zijn woord in jou tot bloei mag laten komen.
Dit werkboek mag je met andere mensen gebruiken, mits er geen kosten aan de studie zijn verbonden.
Er mag niets in veranderd worden, tenzij je toestemming hebt gevraagd aan mij via het contactformulier op
het blog:
www.lookaroundthecorner.com
©lookaroundthecorner.com

