
EZRA  -  OVER GEESTELIJKE DIEPGANG  - 

CHRONOLOGIE:

Drie deportaties:

606 v Chr.  Koninklijke hofhouding (oa Daniël)

597 v Chr. Vaklieden en kooplui (oa de priester Ezechiël)

586 v Chr.  Tempel verwoest en iedereen verbannen. 

70 jaar ballingsschap (Jeremia 25:11, 29:10, Daniël 9:1-3)

Drie terugtochten:

536 v Chr. (Cyrus (Kores) inmiddels koning) 1e terugkeer onder Zerubbabel en herbouw van het

altaar. (50.000 gaan terug)

458 v Chr.  (Artaxerxes is koning)  1800 gaan terug, waaronder Ezra. Ezra was een priester en

met hem komen voor de eerste keer ook Levieten mee. 

444 v Chr. Nehemia komt terug met een aantal vakmensen. 

OPBOUW

Ezra Nehemia

Terugkeer I (1-2) Terugkeer III (1,2)

Herbouw (3-6) Herbouw (3-7)

Terugkeer II (7-8) Vernieuwing (8-10)

Hervorming (9-10) Hervorming (11-13)

Centraal in beide boeken (H9) is het gebed waarin de profeten de zonden van het volk belijden. 



DE MAN EZRA

De naam Ezra betekent ‘hulp’; Nehemia’s naam betekent ‘troost’. Je zou dus kunnen zeggen dat

het teruggekeerde volk hulp en troost nodig had. 

Ezra  kwam  uit  een  priesterfamilie  en  stond bekend als  een  man  van de  bijbel.  Hij  had  de

geschriften meegenomen (Genesis – Deuteronomium). Ezra was erg toegewijd aan de bijbel en

leefde naar het woord. 

BIJBELSTUDIE

Lezen Daniël 9:1-7

Daniël weet dat het eind van de ballingsschap dichtbij is. Hij stort zich op gebed en beleid de

zonden van het volk. Hij verootmoedigt zich (vasten, zak en as) voor God.

Lezen Ezra 1:1-5

We zien hier dat Eerst Cyrus opgewekt wordt door God. In het Hebreeuws wordt hier het woord

Ruwach gebruikt. Ruwach betekent Geest, adem of wind. God beweegt dus de koning om het

volk vrij te laten. 

Nadat  Cyrus  een  boodschap  verzonden  heeft  maken  de  familiehoofden  zich  gereed  om  te

vertrekken. Ook nu wordt weer het woord Ruwach gebruikt. Er is dus als het ware een soort

opwekking gaande. 

Het gebed van de eenling  Daniël wordt hier verhoord door de werking van Gods Geest.

Geloof je dat God dat nog steeds kan doen?

Reageer  eens  op  Jeremia  29:7  :  “7 Bid  tot  de HEER voor  de  stad  waarheen  ik  jullie

weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.” 

Lezen Ezra 3:1-6

Het volk begint met het bouwen van het altaar. Ondanks dat er nog geen muren staan is het voor

hen  extreem  belangrijk  om  de  oude  voorschriften  weer  te  handhaven.  Er  worden  geen

concessies gedaan. Nee, zelfs het Loofhuttenfeest werd precies volgens de voorschriften gevierd.

Wat had jij gedaan? En wat heeft prioriteit in jouw leven? Doe je concessies?

In hoofdstuk 4 ondervindt het volk veel hinder van andere volken. Ook later zien we dat de

vorige bewoners van Juda protesteren bij de Koning. Maar misschien is het grootste gevaar nog

wel het volk zelf (H5). Zoals we al in Haggai gelezen hebben was het volk inmiddels vooral aan

hun eigen huis begonnen. Hun hart lag niet langer bij God. 

Als je van God afgehouden wordt, komt het gevaar dan meestal van buiten of van binnen? 

Wat kan je daar aan doen? 



Lezen: Ezra 6: 12-22

In hoofdstuk 6 wordt uiteindelijk de tempel voltooid. Er wordt een groot feest gevierd en er

wordt veel geofferd.  Er vallen een aantal dingen op: In vers 17 worden er  12 geitenbokken

geofferd en er is niet echt een wolkkolom zoals dat eerder wel zo was. 

Waar staan de 12 geitenbokken voor? Waarom is dit bijzonder?

Waarom is het opmerkelijk dat er geen wolkkolom was? Hoe was God wel aanwezig in de

tempel?

Lezen Ezra 7:1-10

Ezra is DE kenner van de wet in Babylonië. Hij gaat terug naar Jeruzalem samen met een aantal

Levieten. Hij is als het ware van plan om de tempeldienst weer goed te organiseren. 

Ezra stond bekend om zijn kennis van Gods wet, en nog wel bij een heidense koning! Kennis

van Gods woord  is  nodig om steeds  beter  te  begrijpen  wie God is  en  wat  hij  met  ons

voorheeft. Zo wordt kenneis levende kennis: er ontstaat een levende relatie tussen God en

mensen. Zou Artaxerxes daarvan iets geproefd hebben? Kunnen anderen deze geestelijke

diepgang bij jou proeven?

Als Ezra terug is moet hij het volk als het ware hervormen om zo de rust weer te herstellen. 

Lezen Ezra 9

Dit gebed van Ezra komt recht uit zijn hart. De vroegere zonden, waarvoor de 70 jaar in

ballingschap gezeten hebben, zijn nog steeds niet weg bij het volk. We zien hier net als bij Daniël

weer een gebed van een eenling voor een heel volk.

Is zo’n gebed tegenwoordig nog relevant? Waarom wel? Waarom niet? 

Uiteindelijk worden alle uitheemse vrouwen en kinderen het land uitgezet om zo God volk weer

zuiver te maken. 

Het NT vraagt ons niet om zo ver te gaan bij huwelijken buiten het volk van God. Wat vind je

ervan dat deze maatregelen getroffen werden?

      


