
VRAGEN Inleiding Ezra 16 januari 2021 

Js 45:1: Zo zegt de HEERE tegen Zijn gezalfde, 

tegen Kores 

Noot 1: Lees Js 44:28 – Js 45:1-8. 

Vraag 1: Jesaja profeteert over Kores. Waarom 

staat geen verwijzing naar deze profetie in het boek 

Ezra? 
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Ea 6:18: de dienst van God in Jeruzalem 
 

Noot 1: Dit woord is Aramees (H5673). Zie: Ea 4:24 (huis van God); Ea 

5:8 (huis van God); Ea 6:7 (huis van God); Ea 6:18 (God). Het 

Hebreeuwse woord staat in Ea 8:20 (Levieten) 

Noot 2: Een ander woord staat in Ea 7:19 (H6402). 

Vraag 2: Wat houdt deze dienst in? 
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Ne 1:1: De woorden van Nehemia, de zoon van 

Hachalja 
 

Noot 1: Merk op dat dit boek niet begint met een voegwoord, zoals 

bijvoorbeeld Leviticus. 

Vraag 3: Wat zijn de overeenkomsten en 

verschillen tussen de boeken Ezra en Nehemia? 
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Vraag 4: 

– Wat zijn de kenmerken van een opwekking? 

– Welke grote opwekkingen zijn er in het Oude 

Testament? 

– Zullen wij in onze tijd nog een grote opwekking 

meemaken?  
 

 



Terugkeer onder Zerubbabel 
- van Babel naar Jeruzalem -

VRAGEN 

1. De HEERE wekte de geest van Kores, de koning van Perzië, op. (Ea 1:1)

Hoe heeft Kores dit opgemerkt? Hij kende JAWEH niet noch de manier waarop JAWEH werkt.

2. Welke fundamentele verschillende merken wij op tussen

  de uittocht uit Egypte      en       de terugkeer uit Babel 

3. In Ea 2:59-63 wordt een groep teruggekeerden aangeduid.  Is er een verband met 2 Tim 2:19?
Hoe gaan wij hiermee om in afwezigheid van urim en tummim?

4. In Ea 2:68,69 is sprake van gaven voor het Huis van God en gaven voor het werk. Het ene
vrijwillig, het andere naar vermogen. Welke betekenis heeft dit voor ons?

5. Wij lezen over Levieten en de verschillende taken die zij verrichten. Welke Levietische taken
kennen wij in onze plaatselijke kring van gelovigen?

6. De ballingen zijn teruggekomen om het huis van God te herbouwen en zij richten het altaar op.
Wat heeft dit ons te zeggen? Het huis van God is toch uitnodigender om met blijdschap vervuld
onze Heer te prijzen en groot te maken dan een altaar? ( N.b. alleen al bij het leggen van de
fundering werd een groot gejuich aangeheven)

7. Wie is Sesbazar? Ea 1:11, 5:14,16

8. Wat is de betekenis van de mededeling in Ea 2:70? Wie worden er bedoeld? Wat zegt dit ons?




