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Algemene noot: 

1. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is 
toegestaan, mits met bronvermelding. 

2. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot 
zegen zijn, zullen worden doorgegeven aan an-
deren. Natuurlijk kunt u anderen, in de 1ste 
plaats, op onze website en/of nieuwsbrief atten-
deren. Maar u mag de studies wat ons betreft 
ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is 
hierbij niet toegestaan. Ten overvloede: zie punt 
1 hierboven. 

3. In de meeste gevallen kan daar waar hij, hem of 
zijn staat, om (iets van) de man aan te duiden, 
natuurlijk ook zij of haar gelezen worden, daar 
het net zo goed voor de vrouw geldt. Verder 
spreekt het voor zich, dat waar gesproken wordt 
over ‘broeders’ ook de ‘zusters’ hierbij zijn inge-
sloten. 

4. Af en toe zijn er woorden (meestal tussen haak-
jes en in een kleiner lettertype) nader uitgelegd 
of toegevoegd door AK (= A. Klein), die deze ver-
sie heeft uitgetypt, alsook bewerkt. Ook alle no-
ten zijn, ter aanvulling en hopelijk verduidelijking, 
toegevoegd door AK. 

 
Nieuwe opmaak: april 2023 

 
Bijbelstudie van H. Siliakus 

 

(1948 – 1995)  
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Een vergelijking 
In het boek Esther is Mordechai de figuur die di-
rect naast de sleutelfiguur Esther staat. Esther is 
enigszins passief, Mordechai actief. De betekenis 
van de naam Mordechai is “kleine man” of “man-
neke”. Het blijkt bij het lezen van dit boek, dat Mor-
dechai’s optreden inderdaad doet denken aan de 
“mannelijke zoon” van Openbaring 12:5, SV, die ook 
wel “het manneke” genoemd wordt (in Openb 12:13 

SV). 
In het verleden werden er reeds vergelijkingen ge-
maakt tussen deze mannelijke zoon en achter-
eenvolgens Jezus en Mozes (zie: WH Offiler, “God 
en Zijn Bijbel”, blz. 460-463; CJH. Theys, “Die is en Die 
was en Die komen zal”, blz. 246-249 en “Heidenvol-
ken in profetisch licht”, blz. 42-45, alsmede het artikel in 
de serie “Profetische horizon” in het blad “Het Volle Evange-
lie” van dec. 1959). 1 Overeenkomsten tussen deze 3 
betreffen onder andere: 

• de Goddelijke bewaring, 

• het verlosserschap, en 

• het heerser en strijder zijn. 
Bij een vergelijking van Mordechai met de manne-
lijke zoon komen wij deze kenmerken eveneens 
tegen. Openbaring 12:5 leert ons: 

 
1 Alleen de studie van CJH Theys, “Het boek Openbaring: 

“Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL” (alle 22 hoofd-
stukken, met vers voor vers uitleg)”, is door mij gedigitali-
seerd. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#5
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#13
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#13
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2016/06/10/boekbespreking-57-het-boek-openbaring-die-is-en-die-was-en-die-komen-zal-alle-22-hoofdstukken-met-vers-voor-vers-uitleg/
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2016/06/10/boekbespreking-57-het-boek-openbaring-die-is-en-die-was-en-die-komen-zal-alle-22-hoofdstukken-met-vers-voor-vers-uitleg/
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2016/06/10/boekbespreking-57-het-boek-openbaring-die-is-en-die-was-en-die-komen-zal-alle-22-hoofdstukken-met-vers-voor-vers-uitleg/
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1. dat de mannelijke zoon wordt bewaard of 
“weggerukt tot God”, en 

2. dat hij de heidenen zal hoeden met een ijze-
ren roede, 

3. terwijl Openbaring 14:1 hem toont – in de ge-
daante van de 144.000 verzegelden – als over-
winnaar en heerser met Christus. 

Laat ons nu zien hoe deze 3 kenmerken in het le-
ven van Mordechai naar voren komen. 

1. Mordechai werd bewaard 
Hij werd door God behoed en bewaard tegen de 
moordzucht van Haman, die hem haatte. God 
leidde het zo, dat Mordechai aangenaam werd bij 
de Perzische koning (zie Esther 2:21-23 en 6:1-10) en 
dat Haman bij de koning in ongenade viel (zie 7:5-
8), waardoor deze Haman zelf aan de door hem 
voor Mordechai opgerichte galg kwam te hangen 
(zie 7:9-10). 

2. Mordechai werd middel tot verlossing 
Hij werd de verlosser voor de Joden in die tijd (in-
clusief Esther, zie 4:13). Hij was evenzeer een ver-
losser en bevrijder, zoals Mozes dat eerder was 
voor het gehele volk Israël. Zijn verlosserschap 
blijkt uit het volgende: God bestelde het zo, dat 
zijn nicht Esther, die hij opgevoed had, koningin-
gemalin van Ahasveros werd (zie 2:15-18); voorts is 
het Mordechai, die Esther over het duivelse plan 
van Haman inlicht, haar dwingt in actie te komen 
en haar daarbij steunt (zie 4:7-8, 13-14 en 15-17); 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/14#1
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/2#21-23
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/6#1-10
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/7#5-8
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/7#5-8
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/7#9-10
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/4#13
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/2#15-18
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/4#7-8
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/4#13-14
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/4#15-17
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tenslotte zien wij hoe Mordechai: 
 

• na de ontdekking van het complot tegen de Jo-
den (door Esther aan Ahasveros bekend ge-
maakt) “premier” wordt in de plaats van Haman 
(zie 8:2), 

• de verlossende tegen-wet voor de Joden opstelt 
en 

• de leider van de verdedigings-actie wordt (zie 8:9, 
9:3-4). 

3. Mordechai werd (mede-)heerser en strijder 
Hij werd medeheerser naast Ahasveros. Hij kreeg 
de rang van eerste vorst (= een “premier”), zoals 
wij al opmerkten (zie Esther 8:2) en behield die (zie 
10:2-3). Hij had de leiding in de strijd van zijn volk 
voor hun behoud (zie 9:3-4). Dat de Joden hem als 
hun leider beschouwden, blijkt ten overvloede uit 
het feit, dat hij het bevel kon geven voor de instel-
ling van het Purimfeest (zie 9:20-23). 

Andere typebeeldige 

overeenkomsten 
Als wij deze overeenkomsten tussen Mordechai 
en de mannelijke zoon van Openbaring 12 erken-
nen, dan doemt natuurlijk de vraag op, of het ver-
haal van Esther zich op nog andere punten met 
Openbaring 12 laat vergelijken. Laten wij daartoe 
eerst eens op personen en bijzonderheden letten, 
nog niet op de gebeurtenissen. Dan komen wij tot 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/8#2
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/8#9
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/9#3-4
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/8#2
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/10#2-3
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/9#3-4
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/9#20-23
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de volgende typebeelden: 
 

Vasthi 
(= schone vrouw) 

De Oudtestamentische Ge-
meente (uit Israël). 

Esther 
(= ster) 

De Nieuwtestamentische 
Bruidsgemeente (uit alle 
volkeren); de vrouw van 
Openb. 12:1. 

Ahasveros 
(= koning der konin-
gen) 

Jezus Christus, de Bruide-
gom en Koning der konin-
gen. 

Mordechai 
(= manneke) 

De mannelijke zoon (“het 
manneke”) van Openb. 
12:5 + 13 SV. 

Hegaï (= eerwaardige) 
Zie Esther 2:8-9 

De Heilige Geest. 

12 maanden verzor-
ging. 
Zie Esther 2:12 

De bediening van de 12 
sterren (Esther = ster) ofwel 
de Spade Regen-apostelen 
van Openb. 12:1 

Haman 
(= eenzaam) 

Satan, de draak van 
Openb. 12:3 

7 kamerlingen en 7 
vorsten. 
Zie Esther 1:10 + 14 

7 koninklijke hoeden en 7 
hoofden van de draak. 

10 zonen van Haman. 
Zie Esther 9:7-10 

10 hoornen van de draak. 

Overzicht van de loop der 

gebeurtenissen 
Wij zullen nu de gang der gebeurtenissen in het 
boek Esther volgen en dan bemerken hoezeer 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/12#1
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#5
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#5
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#13
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/2#8-9
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/2#12
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/12#1
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#3
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/1#10
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/1#14
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/9#7-10
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deze geschiedenis schaduwbeeldig is voor wat er 
gebeuren zal in de laatste dagen van onze tijds-
bedeling. De verstoting van de eerste koningin, 
Vasthi, zullen wij hierbij eerst laten rusten, om op 
dit onderwerp later terug te komen. 

1. Esther wordt de bruid van de koning 
Koning Ahasveros zoekt voor zich een bruid, een 
gemalin. Hij vindt haar in Esther, het Joodse 
meisje. Voordat zij aan hem getoond wordt, zijn 
evenwel 12 maanden verstreken. Gedurende de-
ze tijd was zij aan de zorgen van Hegaï, de be-
waarder van de vrouwen, toevertrouwd, die aan 
haar (in geestelijke zin) haar versierselen gaf (zie Es-
ther 2:8-17). Desgelijks zoekt de Koning der ko-
ningen, Jezus Christus, voor Zich een Bruid of 
Bruidsgemeente. En Hij stelt Zich haar voor 
zoals weergegeven in Efeze 5:27, een volmaakte 
Gemeente, een smetteloze Kerk. Om zover te 
komen heeft deze Bruidsgemeente de leiding en 
de bedieningen van de Heilige Geest (waar Hegaï 
een type van is) nodig. Welke daartoe arbeidt ge-
lijk een ander typebeeld van dezelfde Geest een-
maal deed: Eliëzer (zie Gen. 15:2), die een bruid 
voor de “beloofde zoon”, voor Izaäk, verwierf (zie 
Gen. 24). 
De bediening van de Heilige Geest – tot volmaking 
van de Gemeente – bereikt zijn hoogtepunt en 
komt in het beslissende stadium tijdens de 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/2#8-17
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/2#8-17
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/efeze/5#27
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/genesis/15#2
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/genesis/24
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geprofeteerde Spade Regen-opwekking 2, wan-
neer Hij werkt door het “kerk” bestuur van de 12 
laatste apostelen (het diadeem van 12 sterren van 
Openb. 12:1). Hierheen verwijzen de 12 maanden 
van bediening van Hegaï (“12 maanden Esther” 
zou gelezen kunnen worden als “12 sterren”). 

2. Het huwelijk 
Het huwelijk tussen Ahasveros en Esther vindt 
plaats en een grote bruiloftsmaaltijd wordt aange-
richt (zie Esther 2:17-18). Hier vinden wij een verwij-
zing naar de Bruiloft van het Lam, die na de Spade 
Regen-opwekking zal plaatsvinden, namelijk dan 
wanneer de Bruidsgemeente haar vlekkeloze 
eindstaat bereikt heeft (zie Openb. 19:7). 

3. Mordechai’s verborgen aanwezigheid 
Ahasveros weet (nog) niet van het bestaan van 
Mordechai, de pleegvader van het weesmeisje 
Esther. Na haar huwelijk met Ahasveros zit hij "in 
de poort van de koning” (zie Esther 2:19), alwaar ver-
toevend hij op een dag hoort van een samenzwe-
ring tegen de koning en deze verijdelt door haar 
de koning bekend te maken (zie 2:21-23). In die 
poort vindt ook de eerste confrontatie plaats met 
Haman, de eerste onder de vorsten van 

 
2 De Spade Regen-opwekking = De grote zielenoogst (op-

wekking) in de eindtijd, door de uitstorting van de Heilige 
Geest – zie Joël 2:23b en 28-29. 
• Zie eventueel ook nog onze GRATIS studie “De ‘Spade 

Regen opwekking’” van H. Siliakus. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/12#1
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/2#17-18
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/19#7
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/2#19
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/2#21-23
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/joël/2#23
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/joël/2#28-29
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen-ebookA6.pdf
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Ahasveros (zie 3:1-4). Deze Haman beraamt een 
plan om Mordechai te doden, waarbij – met hem 
– ook het gehele volk der Joden moet worden uit-
gemoord (zie 3:5-15). 
Openbaring 12:1 toont ons – in het “grote teken” van 
een met heerlijkheid beklede vrouw 3 – de vol-
maakte Bruidsgemeente, de Bruid van Christus, 
NA haar huwelijk (dus: NA de Bruiloft van het 
Lam). De Gemeente staat daar op het punt om de 
“mannelijke zoon-groep” (welke te vereenzelvigen 
is met de 144.000 van Openbaring 7:2-8 en 14:1-5) 
voort te brengen, de (geestelijke) vrucht van de ge-
meenschap van de Hemelbruidegom Jezus met 
Zijn van de aarde gekochte Bruid.4 Zoals Morde-

 
3 Vergelijk Openb. 12:1 met Hooglied (het boek over de Bruid 

en Bruidegom) 6:10 (HSV), “Wie is zij die verschijnt als de 
dageraad, mooi als de volle maan, zuiver als de gloei-
ende zon, schrikwekkend als zij die vaandels opheffen?” 
(noot AK) 
 

4 In het natuurlijke leven wordt –na gemeenschap, bevruch-

ting en geboorte– een baby zichtbaar, na 9 maanden verbor-
gen te zijn geweest in de moederschoot. Hier –in geestelijk 
opzicht– is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwe-
zig in het Lichaam van de Bruid / Bruidsgemeente (want “de 
mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als 
bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR 
(= het openbaar worden van de zonen Gods, zie Rom. 
8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die –in 
geestelijke zin– nog moet groeien, maar deze zoon wordt 
openbaar (= manifesteert zich) in de status van “een VOL-
WASSEN (= VOLMAAKTE) zoon”. Gekomen tot “de mate 
van de grootte van de volheid van Christus”. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/3#1-4
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/3#5-15
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#1
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/7#2-8
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/14#1-5
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#1
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/romeinen/8#18-19
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/romeinen/8#18-19
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chai aan Ahasveros nog onbekend was (“verbor-
gen”), maar al wel in zijn poort zat, zo is ook de 
mannelijke zoon hier nog slechts “verborgen” aan-
wezig. Die verborgenheid is hier echter nog maar 
betrekkelijk, want net zoals bij de samenzwering 
tegen Ahasveros reeds een teken van het bestaan 
van een zekere Mordechai gegeven werd, zo zijn 
ook hier de tekenen van het bestaan van de man-
nelijke zoon al aanwezig: een zwangere vrouw 
en barensnood (zie Openb. 12:2). Maar de draak (= 
satan), met zijn 10 hoornen en 7 hoofden staat 
vóór de vrouw (dit spreekt van vervolgingen en 
benauwdheden voor de gehele Gemeente, nog 
vóór de Grote Verdrukking aanbreekt!) om, zodra 
zij het manneke gebaard zal hebben, dat (manneke) 
te kunnen verslinden. Net zo zien wij Haman – met 
zijn 10 zonen en staande als vorst boven de 7 
vorsten – tegenover het volk van de Joden staan 
(waarvan Esther in die dagen de verpersoonlijking 
was) om met name zijn hand te kunnen slaan aan 
het “manneke”, Mordechai. Ook de draak van 
Openbaring 12 heeft het niet alleen op de manne-
lijke zoon-groep gemunt: hij achtervolgt de gehele 
Bruidsgemeente (waarvan de vrouw hier het type-
beeld is, zie Openbaring 12:13 + 15-16), ja zelfs haar 
naaste verwanten (“de overigen van haar zaad”), 
de “dwaze maagden-groep” (zie Openb. 12:17, SV) 
(ter wille van het vergelijk zouden wij dan ook kun-
nen spreken van “Esther en de overigen van haar 
zaad”). Het is hier nog de plaats om te wijzen op 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/12#2
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#13
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/12#15-16
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#17
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de afstamming van Haman: hij was een nakome-
ling van Agag (zie Esther 3:1), die koning was over 
Amalek (zie 1 Sam. 15:32), welk volk de nakomelin-
gen van de kleinzoon van Ezau / Edom zijn (zie 
Gen. 36:16). In deze geslachtslijn vinden wij altijd te-
genstanders, vijanden van God en Zijn volk. Ook 
Heródes was een Edomiet (of Idumeeër). De lijn 
van Ezau / Edom is de lijn van de antichrist. 

4. Verheffing van Mordechai en val van Haman 
Uitgerekend Mordechai is het, die de uitvoering 
van Hamans snode plan – via zijn voor de buiten-
wereld onbekende relatie met koningin Esther – 
belet. Hij maakt het plan aan Esther bekend en 
dwingt haar, haar invloed aan te wenden (zie Esther 
4:7-17). Twee keer nodigt Esther de koning en Ha-
man daarna ter maaltijd (zie 5:4 + 8) (er is daarbij 
sprake van een “maaltijd des wijns” – zie 5:6, SV). 
Haman heeft inmiddels een galg van 50 el 5 hoog 
opgericht voor Mordechai (zie 5:14). In de nacht 
voorafgaande aan de 2de maaltijd kan Ahasveros 
niet slapen en laat hij zich een gedeelte uit de Kro-
nieken voorlezen. Men leest dan juist dat gedeelte 
dat handelt over de trouw van Mordechai (zie 6:1-
3). Hieruit vloeit voort, dat Mordechai die dag – 

 
5 Een el is een oude lengtemaat, gebaseerd op de lengte van 

de menselijke onderarm. Volgens de Bijbelse Encyclopedie 
is 1 el ± 45 cm., 50 el is dus 22½ meter. Volgens het “van 
Dale” woordenboek is 1 el ± 69 cm., dus dan is 50 el 34½ 
meter. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/3#1
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1samuel/15#32
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/genesis/36#16
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/4#7-17
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/4#7-17
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/5#4
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/5#8
https://www.statenvertaling.net/bijbel/esth/5.html#6
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/5#14
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/6#1-3
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/6#1-3
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door een eervolle rondrit door de stad – verhoogd 
wordt en Haman, die hem begeleiden moet, ver-
nederd (zie 6:11). Tijdens de maaltijd op dezelfde 
dag wordt Haman ontmaskerd, valt in ongenade 
(zie 7:3-9) en wordt opgehangen aan zijn eigen 50 
el hoge galg (zie 7:9-10). 
Hoezeer deze geschiedenis het parallel-gebeuren 
van Openbaring 12 volgt, blijkt hieruit, dat Esther 
(de vrouw van de koning) bij de ontmaskering van 
Haman op de voorgrond treedt. De confrontatie 
tussen Esther en Haman aan tafel wijst nog weer 
eens heen naar de draak die vóór de zwangere 
vrouw –van Koning Jezus– staat (zie Openb. 12:4). 
In de nacht waarin Ahasveros de slaap niet kon 
vatten, wordt Mordechai aan hem geopenbaard. 
Dit, en de eerbetuiging aan Mordechai bij het volle 
daglicht en diens vertoning aan het gehele volk, 
laat zich alleszins vergelijken met de uiteindelijke 
“geboorte” (= het openbaar-worden) van de “manne-
lijke zoon” 6 (Openb. 12:5, SV). Deze wordt daarna di-
rect weggerukt tot God en Zijn troon, zoals Mor-
dechai door Ahasveros verhoogd wordt en ook 
voor diens troon gebracht wordt (zie Esther 8:1-2). 
De satan wordt, volgende daarop in Openbaring 
12, uit de hemel geworpen (zie vers 7-13), en evenzo 
wordt ook Haman vernederd (ook dan is er sprake 
van een “val”). De executie van Haman volgde 

 
6 Zie eventueel onze studie “De geboorte van de manne-

lijke zoon” van H. Siliakus. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/6#11
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/7#3-9
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/7#9-10
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#4
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#5
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/8#1-2
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/12#7-13
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring5.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring5.pdf
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toen snel. Ook dit vindt zijn pendant 7 in de eind-
tijd. Want als satan op de aarde geworpen is 
(= ”vleesgeworden”, “mens-geworden”, zich mani-
festerend als de antichrist), komt ook zijn einde 
met rasse schreden nader: na 3½ jaar, dat is de 
tijd van Grote Verdrukking (zie Openb. 11:2-3, 12:6 + 
14, Dan. 9:27, 12:7 + 11). De 3½ – zijnde het getal van 
een halve, dat wil zeggen: een onvoltooide – 
week, staat voor dit snel opvolgen van de gebeur-
tenissen na de val van satan. De 50 el van de galg 
van Haman verwijzen naar de Spade Regen-
kracht (de zgn. “Pinksterkracht”) waarin de Bruids-
gemeente (de vrouw 8 uit Openbaring 12) in die da-
gen staat. De “maaltijd des wijns” (zie Esther 5:6), de 
maaltijd of het gedeelte van de maaltijd waarbij 
wijn vloeit, doet denken aan “bloedvergieten”, of – 
in het algemeen – aan “strijd”. Aan de nederwer-
ping van de draak (= satan) gaat een strijd in de 
hemelen vooraf (zie Openb. 12:7-8). Het beeld van de 
“maaltijd des wijns” laat zich overigens goed ver-
gelijken met de “wijnoogst” van Openbaring 14:17-20 
(= de oorlog van Armageddon: de oorlog aan het 
eind van de 3½ jarige Grote Verdrukking, waarin 

 
7 Pendant = tegenhanger. (noot AK) 
 

8 Genaamd: de Bruid VOOR de Bruiloft van het Lam. Ge-

naamd: de Vrouw NA de Bruiloft van het Lam.  
• Zie eventueel ook nog onze GRATIS studie “Er komt spoe-

dig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”, van E. van den 
Worm en/of ons artikel “Een ANDER geluid – Wie is de 
VROUW uit Openbaring 12 ?” van A. Klein. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/11#2-3
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/12#6
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/12#14
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/12#14
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/daniël/9#27
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/daniël/12#7
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/daniël/12#11
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/5#6
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/12#7-8
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/14#17-20
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
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Christus en de mannelijke zoon naast elkaar zul-
len strijden). 
 

Noot: Het (romantisch) portret van een “opgroei-
ende” antichrist en van een antichrist die eerst 
“verbonden” sluit en “aardig” is voor het Joodse 
volk (die de tempel laat herbouwen) strookt ten 
enenmale niet met het in Openbaring 12 geschil-
derde abrupt “ontstaan” van de antichrist: zelfs 
voor satan zal het moment van zijn vleeswor-
ding onverwacht komen. Dat hij voor die tijd al 
een mens zal hebben uitgezocht, is mogelijk, 
maar dat hij er één zal hebben “verwekt”, in wie hij 
dan al “vleesgeworden” moet zijn, is te absurd om 
te veronderstellen. Merk op, dat er van Judas, één 
van de eerste 12 apostelen, geschreven staat: “En 
de satan voer in Judas” (Luk. 22:3); toen pas werd 
Judas verrader en antichrist (hier: tegenstander van 
Christus). De vleeswording van satan zal maar een 
gebrekkige nabootsing zijn van de vleeswording 
van God. In feite betekent zij niets anders dan een 
ernstige vorm van bezetenheid. De feitelijke gang 
van zaken rondom de vleeswording van satan aan 
het eind van de huidige tijdsbedeling doet denken 
aan het verhaal van de duivelen die in de 2.000 
zwijnen voeren (zie Mark. 5:1-17): 

• “zwijn” (een “beest”) is een goede benaming 
voor de incarnatie (= vlees- of menswording) van sa-
tan, 

• het getal 2.000 wil in dit verband zeggen, dat de 
val van satan komt aan het eind van de 2.000 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/lukas/22#3
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/markus/5#1-17
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jaar van de Gemeentelijke tijdsbedeling, 

• het direct in zee storten van de zwijnen spreekt 
ons van de snelheid waarmee de satan – in de 
(relatief korte) tijd van de Grote Verdrukking – 
zijn ondergang tegemoet gaat. 

Overigens, ook in de geschiedenis van Esther valt 
op hoe geheel onverwacht de nederwerping en 
vernietiging van Haman (type van satan) plaats 
heeft en hoe snel beide gebeurtenissen op elkaar 
volgen. 

5. Afrekening met de vijanden van de Joden 
Nu Haman is gevallen, krijgt de geschiedenis een 
wending. Esther krijgt de macht over het huis van 
Haman en geeft die op haar beurt in handen van 
Mordechai (zie Esther 8:1-2). Mordechai wordt voor 
de troon van Ahasveros gebracht en – in de plaats 
van Haman – tot eerste onder de vorsten (= tot 
“premier”) aangesteld (zie 8:1-2), waarna een te-
genoffensief van de Joden mogelijk wordt ge-
maakt door de afkondiging van een tegen-wet (zie 
8:3-13). En dan worden de rollen (“het lot”, “het 
Pur”, zie 9:24-25) omgekeerd. Onder leiding van 
Mordechai brengen de Joden hun vijanden een 
vernietigende slag toe (zie 9:5-16): 75.810 doden, 
onder wie de 10 zonen van Haman. Mordechai 
wordt daarna blijvend verhoogd en is voortaan de 
tweede in het rijk der Perzen (zie 10:3). 
In het ‘voor de troon van Ahasveros gebracht wor-
den’ van Mordechai zien wij de schaduw van de 
mannelijke zoon als hij wordt “weggerukt tot God 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/8#1-2
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/8#1-2
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/8#3-13
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/9#24-25
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/9#5-16
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/10#3
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en Zijn troon” (zie Openb. 12:5, SV). Dat Esther direct 
het heft – voor wat de strijd betreft – in handen 
geeft van Mordechai is vanzelfsprekend: de man-
nelijke zoon is dan immers al “geboren”, dat wil 
zeggen: geopenbaard. In de strijd die op de dag 
van het Pur ontbrandt, en waarin de Joden over-
winnen, wordt verwezen naar de strijd van Jezus 
en de mannelijke zoon-groep aan het eind van de 
Grote Verdrukking tegen de “heidenen”, die onder 
de leiding staan van satan. Van deze strijd lezen 
wij in Openbaring 12:5, SV en in Openbaring 14:1 wordt 
ernaar verwezen: daar zien wij – na de strijd (van 
Armageddon), aan het eind van de Grote Verdruk-
king – het Lam (Jezus) en de 144.000 (de manne-
lijke zoon) als overwinnaars op de berg staan (ver-
gelijk: Obadja 1:21). De beschrijving van deze strijd 
geeft ons Openbaring 19:11-21. In vers 15 van dit 19de 
hoofdstuk komt u dan ook dezelfde “ijzeren roede” 
tegen als in Openbaring 12:5, SV, waaruit onder meer 
kan worden verstaan, dat “hoeden met een ijzeren 
roede” niet duidt op een – tijdens het duizendja-
rige Rijk – met harde hand regeren over heiden-
volkeren, zoals sommigen willen en/of denken, 
maar op het – in een grote veldslag (namelijk: die 
van Armageddon) – afrekenen met de legers en 
dienaars van satan, de demonen en de goddelo-
zen. In het 1000-jarige Rijk 9 komen geen onbe-

 
9 Zie eventueel onze studie “Wat de Schrift leert over het 

1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus” van E. van 
den Worm. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#5
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#5
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/14#1
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/obadja/1#21
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/19#11-21
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/19#15
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#5
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/1000jarig-Rijk.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/1000jarig-Rijk.pdf
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keerde heidenen (en ook geen onbekeerde Isra-
elieten)! Het beeld dat Openbaring 14:1 ons geeft, 
vinden wij eveneens terug in de blijvende verho-
ging van Mordechai naast Ahasveros. Als het 
boek Esther eindigt, zitten wij als het ware mid-
denin het duizendjarige Vrederijk van Christus, 
ook wel genaamd het Millennium. 

Kenmerken van de 

mannelijke zoon 
Na dit overzicht der gebeurtenissen is het nodig, 
dat wij ons bepalen bij de kenmerken van de man-
nelijke zoon en van zijn bediening, zoals het boek 
Esther ons die doet kennen. In de inleiding ston-
den wij reeds stil bij het bewaard worden, het ver-
losserschap en het heerserschap van Mordechai, 
waarmee hij al afdoende geïdentificeerd kan wor-
den als type van de “mannelijke zoon” van Openba-
ring 12:5, SV. Maar wellicht verschaft deze schaduw-
beeldige geschiedenis ons nog wat meer licht op 
de rol van de groep personen uit de Bruidsge-
meente die “de mannelijke zoon(-groep)” ge-
noemd wordt. 
 

Eerst nog enige schijnbare moeilijkheden: 
1. Dat Mordechai Esthers zoon niet is, is niet zo 

belangrijk. Er worden in de twee verhalen im-
mers verschillende beelden gebruikt. De over-
eenkomst met de mannelijke zoon vóór zijn ge-
boorte vinden wij in de verborgenheid van Mor-

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/14#1
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#5
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#5
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dechai tot in hoofdstuk 6 van het boek Esther. De 
feitelijke familierelatie tussen Esther en Morde-
chai, die van nicht en neef, heeft een andere 
beduiding. Die verstaan wij als wij de toelichting 
daarbij lezen (zie Esther 2:7). Esthers ouders stier-
ven toen zij nog jong was, waarna haar neef 
Mordechai haar als dochter aannam. Zo be-
staat de Gemeente uit zielen, 

• die afgesneden zijn van de heidense tradities en 
ijdele wandel van hun voorouders en 

• die geënt zijn op de stomp van het Israël Gods 
en 

• die de christelijke levenswandel kennen. 
Op het verband Mordechai / Israël zullen wij nog 
terugkomen. 
2. Dat het handelen en weten van Ahasveros 

soms niet aan Jezus Christus doet denken, 
moet ook verklaard worden uit het “gelijkeniska-
rakter” van het verhaal over Esther: er behoeft 
geen gelijkheid in alle onderdelen te wezen. 

 

Dan zijn er nog enige trekken van overeen-
komst te noemen: 
1. Mordechai wordt gekroond (zie Esther 6:8 en 8:15) 

en ontvangt de (zegel-?)ring van de koning (zie 
8:2). Dit doet ons denken aan de verzegeling 
van de 144.000 aan hun voorhoofden (zie Openb. 
7:2-8). De 144.000 zijn, zo merkten wij reeds op, 
te vereenzelvigen met de mannelijke zoon-
groep. 

2. In Esther is sprake van een wet en een tegen-

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/6
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/2#7
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/6#8
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/8#15
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/8#2
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/7#2-8
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/7#2-8
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wet (zie 3:12-14 en 8:9-14). Een wet om de Joden 
te beschadigen en een tegenwet om de Joden 
te beschermen (ze toe te staan zich te verdedi-
gen). Een dergelijke situatie wordt ook in het 
boek Openbaring beschreven. God geeft in de 
eindtijd de satan nagenoeg de vrije hand (zie 
‘het rode, zwarte en vale paard’ van Openbaring 
6) en deze zal zijn macht met name gebruiken 
om alles wat christelijk is uit te roeien (vergelijk 
Openb. 6:9-11). Maar een “tegenwet” van God 
(“beschadig de olie en de wijn niet” 10 – zie Openb. 
6:6) zal voorkomen, dat satan zijn doel bereikt. 

 

Het verhaal over Esther heeft voor ons echter 
ook nog andere mededelingen. Mededelingen 
die ons kunnen helpen om Openbaring 12 be-
ter te verstaan: 
1. In het boek Esther krijgt ook de verborgen aan-

wezigheid van de mannelijke zoon (dus zijn 
aanwezigheid vóór de “geboorte”) de aan-
dacht. Hierover dadelijk meer. 

2. Uit het feit, dat Mordechai een aanslag op het 
leven van Ahasveros voorkwam, kunnen wij af-
leiden, dat ook de mannelijke zoon van Open-
baring 12 zich zeer aan Christus zal verbinden. 
Hier hebben wij dan ook een aanwijzing voor de 
vereenzelviging van de mannelijke zoon met de 
144.000 (zie Openb. 14:1-5)! Ook hierop zullen wij 
nog terugkomen. 

 
10 Beeld van de ware gelovigen. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/3#12-14
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/8#9-14
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/6
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/6
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/6#9-11
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/6#6
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/6#6
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/14#1-5
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3. Waarom de satan straks aast op het manneke 
(zoals Haman op Mordechai) leren wij uit het 
boek Esther. Hij weet dat de mannelijke zoon-
groep hem uit de hemel zal verdrijven en de 
door hem eens verspeelde plaats bij Gods troon 
zal gaan innemen. Mordechai komt op de plaats 
van Haman te zitten (zie Esther 8:2). Satan, van 
wie Haman een type is, was als Lucifer eertijds 
de hoogste van de engelenvorsten (zie Jes. 14:12 
en Ezech. 28:12-15). Gesteld zou kunnen worden, 
dat de mannelijke zoon eenmaal de hoge plaats 
zal innemen, waarvan satan na zijn zonde is af-
gevallen. Satan zal er straks alles voor doen om 
die schone creatie, de mannelijke zoon, te ver-
nietigen. Maar in plaats van dat hem dit gelukt, 
zal zijn vijandig optreden tegen “het manneke” 
juist zijn eigen einde versneld naderbij brengen. 
Het weggerukt worden van de “mannelijke 
zoon” tot God (zie Openb. 12:5, SV) zal de defini-
tieve ontmaskering en vernedering van de sa-
tan tot gevolg hebben (zie Openb. 12:9). Satan zal 
niet kunnen verhinderen, dat de “hemelse 
Ahasveros” (= Jezus) het manneke – dat Hij 
Zelf “verwekken” zal bij Zijn Bruidsgemeente 11 

 
11 Zie nogmaals noot 4. 

Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn –reeds op deze aarde 
– gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en 
Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan (nàdat de 
Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger geworden 
(zie Openb.12:2) van de geestelijke zonen, de 144.000 (die 
–in geestelijke zin natuurlijk– “uit haar voortkomen” door de 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/8#2
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/jesaja/14#12
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/ezechiël/28#12-15
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#5
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/12#9
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#2
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en dat door deze Gemeente, NA haar huwelijk 
met Christus, VOOR de Grote Verdrukking zal 
worden voortgebracht – zal verhogen en zal 
zetten op de plaats naast Gods Troon. 

Na Hamans ontmaskering volgde snel zijn einde 
(zie Esther 7:5-10). Dit gegeven uit het boek Esther 
leert ons, dat wij de periode van de Grote Verdruk-
king (= de periode na de val van “de grote Ha-
man”, satan) zullen moeten beschouwen als de 
doodsstrijd van satan. Weliswaar zal het een tijd-
perk zijn vol van verschrikkingen voor de mensen-
wereld, maar heilshistorisch te schetsen als het 
beslissende stadium van de eeuwenlange strijd 
tussen God en satan. De terreur van de antichrist 
zal zijn als het tieren van een aangeschoten en 
stervend beest. Zou de “dodelijke wonde” van het 
beest (zie Openb. 13:3), dat in een laatste mislei-
dende vertoning van de macht van satan schijn-
baar genezen wordt, misschien verwijzen naar dit 
“stervend zijn” van satan? 

De mannelijke zoon voor 

zijn geboorte 
Wij willen ons nu bezighouden met de vraag of de 
verborgenheid van de mannelijke zoon vóór zijn 

 
VOLLE INWONING en WERKING van de Heilige Geest) 
vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruide-
gom. Overgenomen uit de studie: “De eindtijd profetieën 
van de profeet Zacharia” van E. van der Worm. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/7#5-10
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/13#3
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/zacharia.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/zacharia.pdf
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geboorte nader bepaalbaar is. Een “gewoon” 
menselijk kind is voor zijn geboorte al ongeveer 9 
maanden in het verborgen aanwezig en zo zou het 
ook kunnen zijn met dat “kind” van Christus’ Bruid 
(waarbij wij op voorhand geenszins willen veron-
derstellen, dat ook hier met een “incubatietijd” van 
9 maanden moet worden gerekend). In het boek 
Esther lezen wij, dat de persoon die als type van 
de mannelijke zoon kan worden beschouwd (na-
melijk: Mordechai, welke naam ook betekent 
“kleine man” of “manneke”), reeds vóór zijn open-
baring (zijn “geboorte” in overdrachtelijke zin), be-
schreven in Esther 6:11, in het verborgen werkzaam 
was. Op grond hiervan menen wij, dat het geoor-
loofd is een voorzichtig onderzoek in te stellen 
naar de “verborgenheid” waarin de mannelijke 
zoon-groep zich bevindt vóór zijn naar-buiten-tre-
den (voor zijn “geboorte”). 
Merkwaardig is het, dat de 144.000 (die vereen-
zelvigd kunnen worden met de mannelijke zoon) 
in Openbaring 7:4-8 profetisch gekenmerkt worden 
door de namen van de 12 stammen van Israël. Er 
is aan het oude Israël herstel beloofd. Dit herstel 
is nog niet ingetreden. De stichting van de staat 
Israël in Palestina (in 1948) heeft met dit herstel 
weinig of niets te maken. Als de Bijbel over geheel 
Israël spreekt, worden alle 12 stammen bedoeld 
en niet alleen dat deel van de stam Juda, Benja-
min en Levi, dat thans bekend staat als het volk 
der Joden (welk volk bovendien mede bestaat uit 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/6#11
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/7#4-8
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Edomieten en Chazaren / Askenazen, die niet van 
Israëlitische afkomst zijn). De kern van het verbor-
gen (het “verloren” gewaande) Israël – namelijk de 
10 stammen (waaronder zich echter ook delen 
van de stammen Juda, Benjamin en Levi bevin-
den) – wordt (naar alle waarschijnlijkheid) gevon-
den in de christelijke, Angelsaksische en Keltische 
naties van Europa en hun broedervolkeren (in 
Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw 
Zeeland). Het herstel van dit Israël zal volgens de 
Schrift gelegen zijn in een zich bekeren tot God. 
Eeuwen geleden werden onze volkeren al christe-
lijk (en werden tot zendingsvolkeren), maar hun 
identiteit bleef verborgen, terwijl nadien een ont-
wikkeling werd ingezet die leidde tot de ellendige 
geestelijke en zedelijke toestand waarin deze vol-
keren thans verkeren. DE bekering (van alle 12 
stammen) van Israël – waarna volgens de profe-
tieën een nooit meer eindigend tijdperk van gees-
telijke bloei intreedt (als gevolg waarvan ook de 
gehele aarde tot één grote lusthof wordt) – heb-
ben wij daarom nog te verwachten. Deze natio-
nale en massale bekering zal naar onze overtui-
ging plaats hebben ten tijde van de grote Spade 
Regen-opwekking 12. Bemerk hoe in Ezechiël 37 
het herstel van Israël verbonden wordt met 
een inblazing en instorting (of: uitstorting) van de 
Heilige Geest! Alle bekeerlingen van deze nog 

 
12 Zie noot 2. 
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toekomstige tijd – uit de Israëlvolkeren zowel als 
uit de overige volkeren – zullen dan als “de laat-
sten die de eersten zullen zijn” worden ingevoegd 
in de Bruidsgemeente, die dan ook naar getal haar 
volheid en volkomenheid zal bereiken. Het huwe-
lijk met de Bruidegom – Jezus Christus – volgt 
hierna, almede de Bruiloft. Na de overschaduwing 
door Christus zal de Bruidsgemeente “bevrucht 
raken” 13 en zal het Israël-deel van deze Ge-
meente een mannelijke zoon “baren” (beter gezegd: 
voortbrengen), die profetisch ook genaamd wordt: 
“Israël” (zie Openb. 7). Dit zal een volmaakt en zeer 
geestelijk volk zijn, waarvan dus gezegd kan 
worden dat het zowel uit de Gemeente als uit 
Israël voortkomt. 
“Israël” betekent “heerser of strijder met God” en 
dit is precies de kwalificatie die de “mannelijke 
zoon” – zoals blijkt uit Openbaring 12:5, SV – ook toe-
komt, waarom hij ook overwinnaar met God (of Je-
zus = God de Zoon) kan zijn (zie Openb. 14:1-5). 
Mordechai, type van de mannelijke zoon, was – 
zoals blijkt uit Esther 2:5 – een Benjaminiet. De be-
tekenis van de naam Benjamin brengt op een ver-
rassende wijze de persoon van de mannelijke 
zoon naar voren: “zoon van de rechterhand” (de 
“rechterhand van Jezus”). Wat Jakob en Mozes 
hebben geprofeteerd over Benjamin doet even-
eens de persoon van de mannelijke zoon “oplich-

 
13 Zie noot 4 en 6. 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/7
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#5
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/14#1-5
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/2#5
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ten”. “Benjamin zal als een wolf verscheuren” (zie 
Gen. 49:27); de mannelijke zoon zal – in de slag 
van Armageddon, aan de rechterzijde van Jezus 
– de goddeloze en antichristelijke legerscha-
ren met zijn “ijzeren roede” ten-onder-brengen 
(= doden). En wat van Benjamin in Deuteronomium 
33:12 door Mozes werd gezegd, kan met evenveel 
recht op de mannelijke zoon toegepast worden: hij 
is “de beminde des Heren”. Maar wat minstens 
even wonderlijk is, is, dat de stam Benjamin – 
sinds de gebeurtenissen vermeld in Richteren 1:16-
23 – “klein Israël” genaamd zou kunnen worden. 
Mordechai, afkomstig uit dit “klein Israël”, is 
daarom de aangewezen figuur om als type te 
staan voor dat “kleine, herstelde Israël”, de 
144.000 uitverkorenen uit Israël, de “kleine man” 
ofwel de “mannelijke zoon”. 
De verstoting van koningin Vasthi spreekt ons van 
de verstoting van het Oudtestamentische Israël 
door God, maar de verheffing van Mordechai leert 
ons, dat God dit oude Israël (dat wil zeggen: een 
overblijfsel ervan) eens in ere zal herstellen, ech-
ter niet om dan de “vrouw van God” te zijn (die 
roeping is weggelegd voor een lichaam van gelo-
vigen uit alle volkeren der wereld, de Bruidsge-
meente, waarvan Esther typebeeld is), maar om 
als “zoon van Jezus en de Bruid(sgemeente)” nog 
een bijzondere taak te vervullen. Van de “verbor-
genheid” waarin de mannelijke zoon zich voor zijn 
geboorte bevindt, kan dus in de eerste plaats 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/genesis/49#27
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/deuteronomium/33#12
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/deuteronomium/33#12
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/richteren/1#16-23
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/richteren/1#16-23
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gezegd worden, dat zij gezocht moet worden in de 
Israëlvolkeren. Het zullen zonen van Israël zijn, 
die tezamen eens het (keur)korps van de “man-
nelijke zoon” zullen vormen. 
Voorts weten wij uit de tijd van Mordechai’s ver-
borgenheid, dat hij een samenzwering tegen ko-
ning Ahasveros op het spoor kwam en daarop di-
rect de koning liet waarschuwen (Esther 2:21-23). Hij 
waakte over het leven van de koning en bestreed 
diens vijanden. Zo zijn er ook in de Gemeente des 
Heren gelovigen, die – meer dan de anderen – be-
zorgd zijn over de tegenwoordigheid van Christus 
in Zijn Gemeente. Gelovigen, 

• die ervoor waken, dat de Heilige Geest niet be-
droeft of geblust wordt (wat voor een gemeente 
zal betekenen, dat Christus haar ontvalt!), 

• die gedrongen worden om te waarschuwen, en 

• die strijden voor het geloof dat eenmaal de hei-
ligen overgeleverd is (zie Judas 1:3). 

Juist in de laatste dagen zullen er in de Gemeente 
mensen binnensluipen, die de Here Jezus Chris-
tus in feite verloochenen (zie Judas 1:4) en wier aan-
wezigheid het gevaar inhoudt, dat Christus Zich 
terugtrekt en de Heilige Geest wijkt (“Ahasveros 
vermoord”). Zou het niet kunnen zijn, dat de man-
nelijke zoon-groep eens uit de gelederen van 
deze “strijders voor Christus en voor het geloof” 
zal voortkomen? 
Van Mordechai wordt ook vermeld, dat hij als 
enige weigerde te buigen voor Haman (zie Esther 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/2#21-23
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/judas/1#3
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/judas/1#4
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/3#2
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3:2). Ook dit geschiedde in de tijd toen hij nog ver-
borgen was en dit werd ook de aanleiding voor 
Haman om een plan tot uitroeiing van de Joden te 
beramen. 
Het niet buigen voor iemand of iets anders dan de 
enige waarachtige God was in de Oude Bedeling 
het kenmerk van de getrouwen en de godvrezen-
den in Israël. Tot Elia zei God eens: “Ik heb in Is-
raël doen overblijven 7000 (ware gelovigen), alle 
knieën, die zich niet gebogen hebben voor Baäl” 
(1 Kon. 19:18). Dit was het ware Israël van die da-
gen, al was het maar een klein volk (het “overblijf-
sel” –zie Romeinen 11:4-5– dat er tot in de laatste da-
gen zal zijn). Tot dit ware Israël behoorde ook 
Mordechai, die nota bene het type is van dat “ware 
Israël” van de eindtijd (de mannelijke zoon) en die 
bovendien behoorde tot “klein Israël”! 
Ongetwijfeld zullen wij in het niet-buigen-voor-Ha-
man daarom te doen hebben met een karaktertrek 
waaraan het mannelijke zoon-volk al in een heel 
vroeg stadium, nog VOOR zijn “geboorte” (= zijn 
openbaarwording), te herkennen is. Het zal een 
volk zijn van gelovigen die geen centimeter voor 
satan zullen wijken en nimmer aan hem toegeven, 
laat staan voor hem buigen. 
Tenslotte was het ook Mordechai die Esther op 
het naderende gevaar attent maakte (zie Esther 4). 
Het was een waakzame man. En zo zal het ware 
Israël dat in de eindtijd verwekt wordt, eveneens 
gerekruteerd worden uit de meest waakzamen 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/3#2
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1koningen/19#18
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/romeinen/11#4-5
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/4
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onder Gods kinderen. Er loopt een lijn van de 
vraag van Jezus naar discipelen die met Hem wa-
ken willen (zie Matth. 26:38-41) naar het volk dat het 
Lam volgt waar het ook heengaat (zie Openb. 14:4), 
de 144.000 of de mannelijke zoon. Nog voordat 
deze mannelijke zoon-groep naar buiten zal 
treden, zal zij zich in de Gemeente des Heren 
reeds hebben onderscheiden door haar waak-
zaamheid en haar toegewijdheid. 

Tot besluit 
Esther, het boek waarin de Jood kan lezen op 
welke gebeurtenis het Purimfeest teruggaat (zie 
Esther 9:20-23), licht ons – bij gelijkenis – in over het 
snode (= boosaardige) plan van satan, van wie Ha-
man de Agagiet een type was, om al Gods kin-
deren om te brengen en het christelijke geloof op 
aarde uit te roeien, maar toont ons daarbij hoe 
God eenmaal het lot (het Pur) zal omkeren en de 
boze gedachte die satan gedacht heeft over Gods 
kinderen op zijn eigen hoofd zal doen wederkeren 
(vergelijk Esther 9:25) en hem “aan de galg” zal han-
gen. Maar het boek leert ons ook, dat het God zal 
behagen om hierbij gebruik te maken van een 
“mannelijke zoon” – Mordechai is hier het type van 
hem – wiens getrouwheid, toewijding en doortas-
tendheid heel het volk des Heren ten goede zal 
komen en die de historische roeping van Israël om 
een zegen te zijn (zie Gen.12:2) op wonderbare 
wijze nog eenmaal zal waarmaken. 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/mattheüs/26#38-41
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/14#4
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/9#20-23
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/esther/9#25
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/genesis/12#2
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Schema: 

“Het boek Esther in  

profetisch licht” 
 

Vasthi verstoten  Israël “verloren” (= in 
ballingschap) 

Esther bruid  Bruiloft van het Lam 

Dreiging van Haman  Dreiging van de 
draak 

Openbaarwording 
van Mordechai 

 “Geboorte” van de 
mannelijke zoon 

Maaltijd bij Esther   

1) Verhoging van 
Mordechai. 
2) Val van Haman. 

Periode 
van 

2.700 jaar 

1) Wegname van de 
mannelijke zoon. 
2) Val van satan. 

  Grote Verdrukking 

1) Haman aan de 
galg en zijn familie 
uitgeroeid. 
2) Oorlog van de Jo-
den tegen vijanden. 

 1) Satan gebonden. 
 
2) Antichristelijke 
machten vernietigt 
(Armageddon). 

Mordechai regeert 
onder Ahasveros 

 Vrederijk van 
Christus 
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