
Esther

Ontwerp
Het materiaal “Esther” is ontwikkeld in 2021 door de St. 
Jansgemeente in Gouda en biedt materiaal voor 8 kringavonden. Er is 
geen jeugdmateriaal opgenomen.

Introductie
Het katern Esther is een ontwerp van de St. Jansgemeente in Gouda, 
waarin zij het gesprek aangaan over marginaal christen-zijn. Esther 
is een aansprekend voorbeeld van iemand die vanuit haar geloof in 
God handelt wanneer het erop aan komt. Dit materiaal is opgezet als 
een tweeluik met Bijbelstudies over Ruth (eerste halfjaar) en Esther 
(tweede halfjaar). In acht avonden gaat het over christen-in-de-marge, 
minderheden in ons land en het gesprek met de moslim-naaste. 

Het materiaal is een aanvulling met suggesties bij het boekje ‘Redding 
voor Gods volk’ van ds. Machiel Oppenhuizen. Thema’s die aan de orde 
komen zijn macht, hoop, vlindereffect, geloof en gevoel, nu is de tijd, God 
keert om, rechtvaardigigng van geweld en feest.

Als onderdeel van IZB-Focus
Het materiaal is uitermate geschikt voor Focusgemeenten die zich verder 
willen verdiepen in de vraag hoe je christen-zijn-in-het-dagelijkse-leven wilt 
vormgeven. Als IZB-Focus juichen we het toe dat een gemeente dit materiaal 
overneemt, bewerkt en verbetert, zodat zij dit toespitsen naar de eigen 
context. Hiermee verrijkt het materiaal.

Opzet en randvoorwaarden
We adviseren dat een brede werkgroep binnen de gemeente dit 
voorbereid. Bij voorkeur zal een ouderling Toerusting, een diaken, een 
predikant, maar ook jongerenwerkers, jongeren en ouderen betrokken 
worden bij de voorbereiding. 

We verwachten van de gemeente die dit materiaal gebruikt dat zij ook 
communiceren met de IZB, zodat inzichtelijk gemaakt wordt welke 
gemeenten hier gebruik van maken.
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Macht en respect
Esther 1

Eigenwaarde
Esther 5-6

Vlindereffect
Esther 3

Geweld - gerechtvaardigd?!
Esther 9:1-19

Vrij - een verhaal van hoop 
Esther 2

De rollen omgedraaid  
Esther 7-8:17

Gevoel en geloof 
Esther 4

Feest 
Esther 9:20-10:3

BIJBELSTUDIE 1

BIJBELSTUDIE 5

BIJBELSTUDIE 3

BIJBELSTUDIE 7

BIJBELSTUDIE 2

BIJBELSTUDIE 6

BIJBELSTUDIE 4

BIJBELSTUDIE 8

Opzet voor zes kringavonden Inhoud
Het materiaal biedt veel gespreksvragen, waarbij links worden gelegd naar 
maatschappelijke thema’s: man-vrouw verhoudingen in de gemeente, aandacht 
voor schoonheid, hoop in bange tijden, opstaan tegen onrecht, vervolgde kerk, 
kwetsbaarheid, gebruik van geweld in de Bijbel, feesten en vieren in de kerk. 
Gespreksvragen zijn heel specifiek gericht om in beweging te komen, maar ook 
om als christen betrokken te raken in de directe omgeving. Daarvoor zijn ook 
verwijzingen naar podcasts en preken opgenomen. 

Veel verwijzingen worden gedaan naar bestaande activiteiten in Gouda en 
omgeving, of naar preken die in deze gemeente zijn gehouden. Die zullen 
uiteraard naar de eigen context worden vertaald. Belangrijk onderdeel zijn 
de missionaire en diaconale suggesties die als bijlage worden toegevoegd, 
alsook tips voor de omgang met moslims in je buurt. Deze zijn duidelijk gericht 
op de context van Gouda, maar kunnen in elke stadscontext worden gebruikt. 

Suggesties ter verbetering 
In het materiaal komen de specifieke Focusaspecten persoonlijk - gemeente - 
stad - wereld die de blik naar buiten sturen, onvoldoende terug. 

Ook kan er meer gezocht worden n.a.v. materiaal van Leiden om aspecten 
van de inductieve bijbelstudiemethode toe te passen observatie, interpretatie, 
(reflectie, zinvolle aanvulling door Leiden, JvL) en applicatie.

IZB-Focus is een centrum voor missionaire gemeenteontwikkeling. Met onze dienstverlening willen 

we gemeenten ondersteunen in hun missionaire roeping. Om dit goed te kunnen doen trekken we 

graag voor een langere periode op met gemeenten en kerkenraden.
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