
 
 

Verzet tegen onrecht         5 juni 2016 
(naar Ester) 
 
In het verhaal van Ester is (ook) veel verborgen. Zo houdt Ester verborgen dat ze van Joodse 
afkomst is. En dat niet alleen, God is hier ook verborgen. Hij wordt in het hele verhaal zelfs 
niet genoemd. Het Bijbelboek Ester heeft dan ook geen goede papieren. Je zou je zelfs  
        kunnen afvragen of dit boek wel thuishoort in de 

Bijbel. Wat moet je met een heldin als Ester, die 
ervoor kiest haar Joodse afkomst geheim te houden? 
Wat moet je met een koning die zijn vrouw wegstuurt, 
omdat ze niet wilde ‘striptease’ dansen voor zijn 
vrienden? Wat moet je met die Haman die alle Joden 
wilde uitroeien? Verschrikkelijk toch!  Zeg nu zelf: 
herkennen wij hierin de hand van God?   
Dat kon die jonge moeder ook niet (Waar is God, 29 
mei 2016). Ze was haar baan kwijt en voelde zich met 
de rug tegen de muur staan. Tegen haar heb ik 
gezegd: “Nee, in wat jij mij vertelt, kan ik God niet 
zien.” Ik wilde naast haar blijven staan. Haar 
voorstelling van God paste niet in het onrecht dat 
haar was aangedaan. Maar dat wil niet zeggen dat zij 
los is van God.  
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Zo ook is de schrijver van het Bijbelboek Ester niet los van God.  God is hier niet afwezig! God 
is hier de Verborgene. Hoewel de Godsnaam nergens wordt genoemd, is de boodschap hier 
duidelijk. Waar mensen zich verzetten tegen onrecht, daar vecht God zelf met hen mee. 
Daar is Hij de Verborgene! Hij, die verborgen aanwezig is, is er om een ommekeer te 
brengen in een onrechtvaardige situatie. Daarom is het belangrijk dat de Verborgene niet 
verborgen blijft. 
 
Tegen die jonge vrouw zou ik willen zeggen: “In wat jij mij vertelt, kan ik God ook niet zien. 
Maar je mag je wel verzetten tegen het onrecht dat jou is aangedaan. Blijf Hem aanroepen! 
Het is juist zó belangrijk dat de Verborgene niet verborgen blijft! Hij wil jouw situatie 
bijsturen volgens zijn plan.” 
 
 
GeenPreek (vervolg op 29 mei 2016) 


