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Intertekstuele rimpelingen van het boek Esther in het Nieuwe Testament.  

 

Lange tijd is zonder veel discussie aanvaard dat het boek Esther een te verwaarlozen rol 

speelde in het tot stand komen van de teksten in het Nieuwe Testament. Dit proefschrift 

tracht een methodologie te ontwikkelen die die rol zowel als het onderwerp “Esther in 

het Nieuwe-Testament” vanuit een nieuwe hoek kan evalueren. Liever dan uit te gaan 

van de passages in het Nieuwe-Testament, begint de hier gebruikte methodologie met de 

versie van het boek Esther in de Septuagint, en volgt de tekst door de tijd, zoals een golf 

het water doet rimpelen. Soms stuit de golf op een hindernis (en reageert op elke 

hindernis anders), terwijl andere golven onbelemmerd verder gaan. Dit onderzoek 

probeert om factoren in het Nieuw-testamentisch denken te ontdekken die als obstakels 

voor het boek Esther zouden kunnen fungeren, zodat Estherse rimpelingen (hier 

“cluzographs”) genoemd in het Nieuwe-Testament geïdentificeerd kunnen worden. Om 

deze methodologie te testen identificeert dit proefschrift woorden die zo mogelijk 

kenmerkend zijn voor het boek Esther (d.w.z. woorden die uitsluitend of voornamelijk 

in het boek Esther in de Septuagint worden gebruikt), en die eveneens in het Nieuwe-

Testament voorkomen. De twee woorden die voor deze studies zijn gekozen, zijn 

Στανρωθήτω (LXX Esther 7:9; Mattheus 27:22-23) en ίουδαϊζω (LXX Esther 8:17; Galaten 

2:14). Dit onderzoek ondersteunt de conclusie dat het boek Esther enige invloed had op 

zowel de proclamatie van de kruisiging van Jezus in het licht van Hamans executie, als 

op het inter-Joodse debat van Petrus en Paulus over de inclusie van niet-Joden in Galaten 

2:14. 

 


