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Historische context 
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Wie was Ezra 

• Priester uit het geslacht van Aaron (Leviet). 

• Schrift/wetgeleerde. 

• Schrijver/secretaris.  

• Had er zijn hart op gezet om de wet te onderzoeken en te volbrengen 
en om Israël te onderwijzen 7:10. 

• Bestuurlijke taken: aanstellen regeerders en rechters 7:25. 

• Geboren in Babylon als balling. 
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Inhoud presentatie 

• De boodschap van de oversten. 
• De reactie en schuldbelijdenis van Ezra. 
• Erkenning van trouwbreuk en schuld. 
• Reactie van het volk en Sekanja. 
• Rouw over trouwbreuk. 
• De mannen uit het volk op het Tempelplein. 
• Toespraak van Ezra. 
• Aanpak van het wegzenden vrouwen en kinderen. 
• Schuldoffer van de priesters. 
• De Netinim. 
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De boodschap van de oversten: 9:1,2 

• Na de offerande door de ballingen. 

• Huwelijk van het volk plus de priesters en levieten met vrouwen uit 
de heidense volken: Deut 7:1-6 ,Ex 34:12-17. 

• Oversten, leiders zijn in trouwbreuk voorgegaan. 

• Ook Zerubbabel? 

• Salomo een heel slecht voorbeeld. 

• Volkeren Deut 7:1 en Ezra 9:1 gedeeltelijk gelijk. 

• In Ezra o.a. ook Egypte. 
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Reactie en schuldbelijdenis en het gebed van 
Ezra :9:3-9 
• Verbijstering over de trouwbreuk van het volk. 

• Persoonlijke verootmoediging, draagt de zonden van het volk als de zijne. 

• Voorbeeld van Ezra doet volgen. 

• Het dagelijks avond brandoffer :Ex 29:38-46, Dan 9:21.  

• Belijdenis van zonde en het offer tot verzoening. Heenwijzing naar het 
werk van de Heer. 

• Het brandoffer,de enige manier om tot God te naderen. 

• Ezra bidt en pleit (onze ongerechtigheden) als priester voor het volk.   

• Er is sprake van openlijke schande en onreinheid.Jk1:27 

• Dank voor wat God allemaal recent voor het volk gedaan heeft. 
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Erkenning van trouwbreuk en schuld :9:10-15 

• Ezra haalt Ex 34:11-17 aan. 

• Erkenning dat niemand voor Gods aangezicht kan standhouden en dat 
God volkomen rechtvaardig is als Hij met zijn toorn komt. 

• Beroep op de ontkoming die God biedt vs 13. “Gedenk in de toorn 
aan ontfermen” Hk 3:2. 
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Reactie van het volk en Sekanja:10:1-4 

• Openbare schuldbelijdenis van Ezra. 

• Een grote groep uit het volk: mannen, vrouwen en kinderen sluit zich 
aan. 

• Luid geween van het volk. 

• Sekanja neemt het initiatief tot een verbond met God. 

• Jehiel de vader van Sekanja is een van de overtreders vs 26. 

• Inhoud verbond: alle (vreemde)vrouwen en kinderen wegsturen. 

• Oproep om sterk te zijn en te handelen. 
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Zweren van de priesters en het volk ,rouw 
over trouwbreuk 10:5,6 
• Priesters en geheel Israël zweren zo te handelen. 

• Vasten van Ezra i.v.m. rouw. 

• Verschil tussen handelen onder de wet Ex 34:11-17 en onder de 
genade 1Cor7:10-16 en 2Cor 6:14. 

12 



 Op het tempelplein 10:7-10 

• Oproep aan alle mannen uit alle ballingen. 

• Tuchtmaatregel bij niet komen. 

• Alle mannen uit Juda en Benjamin komen en zitten bevend en in de 
regen. 
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Toespraak van Ezra en antwoord volk 10:10-
15 
• Trouwbreuk gepleegd. 

• Oproep tot afscheiding van de volken en van hun eigen vrouwen en 
kinderen. 

• Volk wil het kwaad weg doen, spreekt uit hun vreemde vrouwen en 
kinderen weg te sturen. 
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Plan van aanpak wegzenden vrouwen en 
kinderen10:15-18 
• Zorgvuldige aanpak ook i.v.m. de omvang van de overtreding en de 

regentijd. 

• Oversten/familiehoofden, oudsten en rechters, onafhankelijke en 
onderzoekende rol bij de landelijke en zorgvuldige individuele aanpak. 

• Alles wordt vastgelegd en het hele proces duurt drie maanden.  

• Ook wordt het groepje tegenstanders genoemd.vs15. 
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Schuldoffers van de priesters. 10:18,19 

• Schuldoffer: Lev 8:22 (ram ter inwijding), opnieuw toewijden aan de 
Heer. 

• De eerste overtreders die worden genoemd zijn de zonen van de 
priesters. Mal 2:1-9: Oordeel over onwaardige priesters. 

• De priesters (9:1) en hun zonen hadden het goede voorbeeld moeten 
geven.  

• Ze brengen een schuldoffer. Lev 5:14-19. 

• De priesters en andere Levieten, de zangers en de poortwachters 
worden het eerst genoemd en daarna Israël. 
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Aandachtspunt heel Ezra: de Nethinim 

• Tempeldienaren/horigen :Krijgsgevangenen uit de heidense volken 
die houthakten en water haalden voor de tempeldienst. 

• Num 31:28-30 en ook de Gibeonieten, Joz 9:27. 

• Ze gingen mee in ballingschap en keerden ook terug zie 2:43,8:17. 

• Genade van God dat ze er bij mochten zijn en in de Bijbel genoemd 
worden. 
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vragen 

N.a.v. hfdst 7,8: 

9.Wat concluderen wij uit het verschil tussen Ezra, die geen, en Nehemia die wel een gewapende begeleiding van de koning 
accepteerde.? 

10.Wat is de les voor ons dat God Zich liet verbidden 8:23.De raad des Heeren houdt toch eeuwig stand? Ps 33:11 

13.Wat betekenen voor ons de verschillende offers die bij terugkeer in Jerusalem worden gebracht? 

N.a.v. hfdst 9,10: 

1.Waarom vertelden de oversten aan Ezra niet voor de offers wat er aan de hand was? 9:1 

2.Zijn er vergelijkbare situaties in het OT bij het volk Israël en NT bij de Gemeente? En hoe wordt daar gehandeld? Denk aan Jk 
1:26,27 ,1 Cor 1:11, 2 Cor 6:14, Galaten, brieven aan de Gemeenten in Openbaring. Etc. En zou een vergelijkbaar optreden als dat van 
Ezra in onze tijd door de Christenheid geaccepteerd worden?  

3.Wat heeft Marcus 7:19-23 ons in dit verband te zeggen? 

4.Er zijn in het OT een aantal voorbeelden van huwelijken van personen uit het volk Israël en die uit de volken. B.v. Esther met 
Ahasveros en Ruth met Boas. Zie het geslachtsregister van de Heer Jezus. Hoe moet je daar naar kijken in het licht van Ezra 9 en 10.? 

5.In Dt 7:1,Ex 34:11,Joz 23:12 wordt gesproken over de volken in het land waar geen verbond of huwelijkse relatie mee mocht 
worden aangegaan. In Ezra 9:1 worden ook volken buiten het woongebied van Israël genoemd zoals de Egyptenaren. Waarom? 
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Vragen: 

6.Waarom geldt in het NT wat in 1 Cor 7: 12-16  staat over huwelijken met ongelovigen? Handelde 
Ezra volgens de wet? En zo ja waarop baseert hij zijn handelen dan? 

7.In hfdst 10 vs 7 wordt een oproep gedaan aan alle ballingen gedaan om naar Jeruzalem te komen 
was hier ook de groep bij die recent met Ezra meegekomen was? Zo ja, wat is er dan bijzonder aan 
dat alle mannen komen? 

8.Waarom alleen de mannen en niet ook de vrouwen? 

9.Wat zou er gebeurd zijn met degenen die aangaven niet mee te doen; Jonathan e.v. 10:15? 

10.In 10 :18 wordt gesproken over priesterzonen die schuldoffers brengen. Waarom hun vaders(9:1) 
niet? 

11.Waarom worden de priesters, levieten, zangers en poortwachters afzonderlijk aangeduid en pas 
daarna het volk? 10:25. 

12.Waar zouden de weggezonden vrouwen en kinderen heen gegaan zijn? 

13.Het antwoord van God op de schuldbelijdenis en verootmoediging en wegdoen van de verkeerde 
dingen komt niet of toch wel? 

14.Hoe ziet een proces van belijdenis en herstel eruit? 
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