
De kerk is leeg, en alhoewel het lijkt dat ik tegen de banken spreek, geloof en ervaar ik dat er een  
Wolk van getuigen is (Hebreeën 12:1). 

Vandaag gaan we weer wandelen door de Bijbel. We gaan langs bij koningin Ester, de Here Jezus als 
de grote Hogepriester en de Emmaüsgangers: zij horen bij die wolk van getuigen. De bijbel staat vol 
van mensen die getuigen over Gods ingrijpen in hun leven. 

De  eerste persoon is koningin Ester, je kunt over haar lezen in het boek Ester. Ester betekent: 
verborgen. Het boek Ester bevat geen enkele verwijzing naar God. In hfdst.4:14 staat dat er hulp van 
andere zijde  zou komen wat in sommige rabbijnse kringen voor Gods naam gebruikt wordt.          
Ester was een Joodse vrouw die heel lang haar identiteit verborgen hield voor haar man koning 
Ahasveros (joden waren toen ook niet geliefd). Op een gegeven moment heeft Haman een wet 
erdoor gekregen waardoor de Joden op één dag gedood zouden worden zonder dat ze zich konden 
verdedigen. De Joodse gemeenschap was toen in zak en as, maar Mordechai, de oom van Ester, liet 
haar weten dat ze iets moest doen om de Joden te redden en dat ze mogelijk met het oog op deze 
tijd de koninklijke waardigheid had verkregen.  Dan roept Ester een vasten uit voor de Joodse 
gemeenschap en zij en haar dienaressen doen ook mee. Ester zet nu haar leven op het spel om 
ongevraagd naar de koning te gaan en spreekt de woorden: “Kom ik om, dan kom ik om”. Echter 
Ester wordt de scepter toegewezen door koning Ahasveros en zij mag tot hem naderen (zie Ester 
hfdst.4). 

Deze gebeurtenis bepaalt mij bij de Grote Hogepriester Jezus welke wordt genoemd in Hebr.7:23-25. 

Het verschil tussen koningin Ester en ons was dat Ester moest wachten tot de koning haar de scepter 
kon toereiken om bij hem te komen, terwijl wij door de Here Jezus vrijmoedig tot God mogen 
naderen. Jezus is de Hogepriester door het offer wat Hij gebracht heeft door voor ons te sterven aan 
het kruis en op te staan uit de doden. Zo mogen wij de vrijheid nemen bij Hem te komen met onze 
noden, maar ook met onze dankzegging . Juist in deze tijd is het zo ontzettend fijn te weten dat je bij 
Hem terecht kan (Hebr. 7:23-25). 

In het boek Ester herkennen we God dus niet meteen, maar Hij was er wel en gaf uitkomst. Ook de 
Emmaüsgangers herkenden Jezus niet meteen, en dat kan ook soms onze ervaring zijn: “Heer waar 
bent U”? Maar Jezus zocht de sombere Emmaüsgangers op, en vroeg hen wat hen bezig hield, 
luisterde naar hen en openbaarde Zich uiteindelijk aan hen. Zo mogen ook wij in geloof weten en 
vasthouden, dat Hij er bij is, en dat Hij zich als het ware niet onbetuigd laat! 

Johannes 17 gaat over het hogepriesterlijk gebed waar de Here Jezus al voor ons bad toen wij er nog 
niet eens waren en Hij doet het nog steeds! Je bent welkom bij Hem, Hij wil je helpen en alles 
aanhoren waar jij mee zit in deze tijd. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Iedere keer als 
je het nodig hebt om bij Hem te komen, kun je in het verborgene van Zijn tent schuilen en daarna 
weer vol goede moed verder gaan.  Dit te weten en hierop te vertrouwen hebben we dagelijks nodig, 
zeker in deze tijd waar de hele wereld door de coronacrisis getroffen wordt. De God nu der hope 
vervulle u (en mij) met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door 
de kracht van de Heilige Geest (Rom. 15:13). 

Hij heeft de Naam boven alle naam (zie bijgevoegde proclamatie). 

De Here zegene en behoede u, de Here doe Zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Here 
verheffe Zijn aangezicht over u en geve u Zijn vrede.  Amen. 

 


