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  1  De rijkdom  
van Ahasveros

Esther 1:1-8

‘Het geschiedde nu in de dagen van Ahasveros.’ Esther 1 neemt je 
mee terug in de tijd. Ahasveros kwam aan de macht in 486 voor 
Christus. Als vers 3 spreekt over zijn derde regeringsjaar, dan 
moeten we de gebeurtenissen van Esther 1 plaatsen in het jaar 
483 voor Christus. We weten dit zo nauwkeurig omdat er veel 
kennis van het Perzische rijk is opgedaan vanuit archeologische 
opgravingen. De burcht Susan staat ook wel bekend onder de 
naam Persepolis. Dat betekent: stad van de Perzen. Ahasveros is 
de geschiedenisboeken ingegaan als Xerxes I. Zo wordt hij ook 
in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, 
genoemd. Het paleis van Ahasveros staat in de burcht Susan – een 
vrijwel onneembare vesting die uitkijkt op een van de hoofdsteden 
van het Perzische rijk. 
Ahasveros regeerde 21 jaar, van 486 tot 465 voor Christus.  
Zijn naam betekent ‘hoogste heerser’. Als je de eerste negen verzen 
van hoofdstuk 1 op je in laat werken, dan past zijn naam wel bij hem. 
Alles rondom Ahasveros heeft een koninklijke glans. Hij zit op 
zijn koninklijke troon (vers 2). Zijn koninkrijk heeft ‘heerlijkheid’, 
zegt vers 4. Uit alles wordt duidelijk dat hij een groot en machtig 
vorst is. Ahasveros wil die heerlijkheid graag bekendmaken aan zijn 
onderdanen en daarom richt hij een koninklijke maaltijd aan voor 
een periode van 180 dagen. Kosten noch moeite worden gespaard 
om de vorsten (dat zijn degenen die namens hem de 127 provincies 
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bestuurden), de dienaren en de legertop onder de indruk te brengen 
van Ahasveros’ rijkdom en macht. 

Gehecht aan welvaart
Is in jouw tijd, 2500 jaar nadat Ahasveros leefde, veel veranderd? 
Ook nu is rijkdom iets waar veel mensen trots op zijn. We wonen 
in een rijk westers land. Zou jij willen emigreren en een bestaan 
opbouwen in een land in Azië of Afrika, waar het leven veel armer 
is? Wij zijn erg gehecht aan onze welvaart. Maar dat niet alleen. 
Rijkdom is iets waar veel mensen net als in Ahasveros’ tijd hun 
status aan ontlenen. 
De legerleiding zal wel onder de indruk zijn geweest van die prachtige 
gouden ligbedden en de gouden bekers waar Ahasveros uit te drinken 
gaf. De vorsten hebben hun ogen uitgekeken naar alle decoratie en 
de rijk gevulde tafels die 180 dagen lang alsmaar aangevuld werden 
met de heerlijkste gerechten. Het kan niet op! Het lijkt overdreven, 
maar de opgravingen die gedaan zijn in de burcht Susan bevestigen 
het beeld dat Esther 1:1-9 geeft. Met geld kun je vrienden maken.  
En dat is precies wat Ahasveros van plan is. Ahasveros heeft een enorm 
groot koninkrijk, maar het is voor hem niet genoeg. Hij wil verder 
groeien. Nog rijker, nog machtiger worden. Hij wil zijn koninkrijk 
uitbreiden naar het westen, door Griekenland in te nemen. Maar een 
oorlog kost geld. En je hebt een groot leger nodig. Ahasveros probeert 
met dit feest de steun van zijn vorsten en legerleiders te krijgen. 
Kijk om je heen in de maatschappij en je zult zien dat het nu nog pre-
cies zo werkt. Denk aan bedrijven die alsmaar groter willen worden. 
Politieke leiders willen hun land welvarender, groter, invloedrijker 
maken. In jouw persoonlijk leven werkt het ook zo, zegt de Bijbel. 
Als jij je hart op je geld zet, dan zal je altijd streven naar meer.  
Maar de Bijbel zegt ook heel eerlijk: Je zult daar niet gelukkig van 
worden en er geen voldoening uit krijgen. 
De Heere Jezus is daar duidelijk over in de gelijkenis van de 
rijke dwaas, in Lukas 12:16-21. Die man heeft een goede oogst.  
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Wij zouden zeggen: een topjaar! Hij heeft zoveel opbrengst, dat hij 
het niet meer kan opslaan. Je zou denken: Die man is al rijk, dan 
zal hij toch wel een keer genoeg hebben? Kan hij het overschot 
niet weggeven aan iemand die het harder nodig heeft? Maar nee, 
hij wil zijn oude schuren afbreken en er grotere schuren voor in de 
plaats bouwen. Hij gaat op z’n bed liggen en zegt tegen zichzelf: 
‘Nu ben ik binnen! Ik kan alles doen wat ik altijd al had willen 
doen.’ En hij draait zich nog een keer om en droomt verder over 
zijn bucketlist. 

Jouw leven is van God
Hij houdt met één ding echter geen rekening, zegt Jezus. Je kan 
veel bezittingen hebben, maar je leven behoort niet tot je bezit  
(vgl. Luk. 12:15). Met alles wat je hebt, moet je heel goed ont-
houden dat het leven niet van jezelf is. Jouw leven is van God. 
Hij heeft er recht op. Hij heeft je geschapen. Je bent misschien 
als kind gedoopt. Toen heeft God gezegd: ‘Je bent van Mij!  
En daarom is het doel van jouw leven om Mij lief te hebben, 
te vertrouwen en te gehoorzamen in alle dingen.’ God heeft 
recht op jouw liefde, jouw vertrouwen, jouw gehoorzaamheid. 
Waarom? Omdat Hij jou geschapen heeft. Dat is het eerste wat 
je goed moet onthouden. 
Het tweede wat je niet mag vergeten, is dat God jou waardevolle 
dingen belooft in het Evangelie. Dingen die veel waardevoller zijn 
dan geld en welvaart. God de Vader belooft dat Hij je als Zijn erfge-
naam aanneemt. Dat betekent dat God je in Zíjn rijkdom laat delen.  
Hoe zit dat? Het doopformulier spreekt de Bijbel daarin zo mooi 
na: ‘Hij wil ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons 
weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede.’ Als je 
in de Heere gelooft, mag je leven met de zekerheid dat Hij voor je 
zorgt. Je ontvangt alles wat je nodig hebt en Hij beschermt je tegen 
het kwaad. En als Hij moeilijkheden toelaat, dan zal Hij door die 
moeilijkheden heen werken om uiteindelijk dat allemaal te doen 
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meewerken ten goede. We zullen nog wel zien in het leven van 
Esther hoe bijzonder het is om die God en Vader te hebben! Heb jij 
je leven al aan Hem toevertrouwd? Heb jij je leven al toevertrouwd 
aan Zijn zorg? 
Of heb jij je hart op andere dingen gezet? Aardse rijkdom spreekt 
een hardnekkige zonde in ons aan: de zonde van de hebzucht. 
Deze zonde houdt je bij God vandaan. Denk aan die rijke dwaas 
uit Lukas 12. Met de dood verloor hij alles, zijn grote opbrengst 
en zijn plannen. Hij kon niets meenemen. De Heere Jezus zet een 
toepasselijke tekst op zijn rouwkaart: ‘Zo is het met hem die voor 
zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.’ Wat aangrijpend 
als de Heere die conclusie over je leven trekt! Hij heeft je daar 
niet voor over. 
Denk aan Ahasveros uit Esther 1. Je kunt alles bereiken in het leven. 
Ahasveros heeft ook alles bereikt. Hij heeft 21 jaar geregeerd over 
een groot wereldrijk. Maar daarna was het over en uit voor hem. 
Hij stierf en hij is zijn leven kwijtgeraakt. 21 jaar glans, rijkdom en 
weelde. En daarna een eeuwige duisternis en armoede. 
Misschien lijk jij wel op Ahasveros. Je leeft om geld te verdienen en 
veel bezittingen te krijgen. Dan is de boodschap voor jou vandaag: 
Ga op je knieën en vertel aan de Heere dat de wereld zo trekt. 
Bid tot de Heere Jezus en bedenk dat Hij weet wat je doormaakt 
en dat Hij jou ook de kracht kan en wil geven om ‘nee’ te zeggen 
tegen de verleiding om voor de wereld te leven. Vraag Hem om 
met Zijn Heilige Geest in je te wonen en te werken zodat je leven 
wordt vernieuwd. De Heere zal een oprecht gebed zeker verhoren!  
Dat belooft Hij in het Evangelie. De Heilige Geest wordt gege-
ven aan degenen die de Heere daarom bidden (vgl. Luk. 11:13).  
De Heilige Geest zorgt ervoor dat je gaat zeggen: ‘Ik ben wel in 
deze wereld, maar niet meer van deze wereld. Ik ben namelijk het 
eigendom van de Heere Jezus. Ik leef wel in de wereld, maar de 
wereld leeft niet meer in mij.’ 
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Les voor vandaag

Een leven met de rijkdom van de wereld is een grote verzoeking. 
Wie zijn hart daarop zet, gaat verloren. Wie er door genade ‘nee’ 
tegen zegt en Jezus volgt, wordt gered.

Gespreksvragen

1. Ahasveros toonde al zijn rijkdom en de glans van zijn 
koningschap aan zijn edelen en aan de legertop. Waarom 
deed hij dat? 

2. Wordt tegenwoordig op die manier ook nog indruk 
gemaakt? 

3. Aardse rijkdom spreekt een zonde in ons aan: die van de 
hebzucht. Herken je dat in de maatschappij? Herken je 
dat bij jezelf ook?

4. De gelijkenis van de rijke dwaas eindigt met de woorden: 
‘Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt 
en niet rijk is in God.’ Wat is rijk zijn in God? Ben jij rijk in 
God? Hoe word je dat?

5. De Heere Jezus kreeg ook met verzoeking van rijkdom 
en macht te maken (Luk. 4:1-13). Waardoor kon Hij die 
verzoeking weerstaan? Wat kun jij daarvan leren? 

Om verder te lezen: 1 Timotheüs 6:17-19 


