Herstel van de eredienst
(Inleiding op het Bijbelboek Ezra)
Zoom
20 februari 2021

Inhoudsopgave en geografisch overzicht
DIA
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Inhoudsopgave en geografisch overzicht
Perzische koningen, hoe zit dat?
Perzische rijk: hoe zit dat?
Ezra in de profetieën van Daniël: hoe zit dat?
Ezra 1 - Ezra 6: overzicht
Ezra 4: mensenvrees centraal
Ezra 4: obstakels en onderdrukkers
Ezra 4: Rehums brief
Ezra 5: vreze des Heeren centraal
Ezra 5: Antwoord op Tattenaibrief
Ezra 6: tempel klaar en ingewijd
Tegenstand(er) en tactiek
Plaatjes ter ondersteuning
Vragen
i.
ii.

Vorige keer
En nieuwe vragen

De provincie Jehud, bron: History of the Jews and
Judaism in the Second Temple Period, Lester L. Grabbe, 2003
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Perzische koningen: wie wanneer?
Dynastie Achaemiden: Behustan rock: Esther 4: 6-24 =
achronologisch

Dynastie Achaemiden: Cyruscilinder en Behustan rock
samen: Ezra 4 = crhonologisch

Kolom II=Kolom III en IV

Bron: Wikipedia en Studiebijbel OT, deel 6, excurs 2

Ahasuerus, of beter Akhasverosh, is de Hebreeuwse vorm van Xerxes,
de Perzische Khshayârshâ, en Darius I de Grote is daarom Darius
Hystaspes, waarbij Ahasuerus zijn zoon Xerxes is, and Artaxerxes
Longimanus zijn kleinzoon. Bron: A.H. Sayce, Introduction to the books of Ezra, Nehemia and
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Ester, 3d ed., p. 23.
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De naam Artaxerxes betekent zoveel als: wiens rijk perfect is
De naam Xerxes of Ahasveros betekent zoveel als: heerser over
koningen
Bron: jewishencyclopedia.com
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Het Achaemenidische rijk onder Darius de Grote (Darius I)

De 20 “satrapieën”
staan in hoofdletters
vermeld. De
bestuurscentra zijn
onderstreept.
Terugkeer uit
ballingschap door
Perzische rijk

Waar Cyrus de grote generaal was, was Darius de Grote de eerste staatsman van het Oosten. Hij ordent het rijk
met een wetboek, completering soort “Suez”kanaal in 498 BC, aanleg van postwegen, de hoofdweg SusaSardes, het inrichten van 20 satrapieën, centraal geldwezen, regulier belastingstelsel enz. (Darius de
boekhouder!) We lezen dit deels in Daniël. De ogen en wagens van de koning waren overal. Godsdienstvrijheid
was regel! Net als onder Cyrus. Invloed Zoroastrianisme?
18-2-2021
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De beesten apart

Ezra speelt zich af in het
roodomkaderde deel, en
vormt een deel van een groter
geheel, volgens de profetieën
Daniël en Johannes.

Jaartallen:
Algemeen wordt aangenomen dat ca 445
BC het 20e jaar van Artaxerxes in Neh.
2:1, met een jaar minder of meer.
Als de kruisiging plaatsvond in 31 AD
(donderdag 26 april), dan zijn de 69
jaarweken begonnen in 446 BC (69 x 7 x
360 dagen). Als de kruisiging plaatsvond
in 33 AD (vrijdag 3 april), dan zijn de 69
jaarweken in 444 BC begonnen.
In het jaar 32 viel het Pascha op een
maandag. De Heer Jezus is dus niet in 32
AD gestorven.
http://www.morgenster.org/profetie.htm#daniel9
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Overzicht Ezra 1-6
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Ezra 4: mensenvrees centraal
Periode van 23 jaar: vanaf edict
Cyrus tot herbouw tempel. Twee
uitzonderingen: Ezra 4:6 en 7-23

538
538
522
520
486
464
445

Ezra 4:24: werk
aan tempel
gestaakt tot
tweede jaar
Darius

De
klaagbrieven
zijn mogelijk
80 later
geschreven
dan de
passage waar
ze in staan,
waarschijnlijk
t.t.v. Ezra’s
komst. De
tempel was
toen al klaar.

18-2-2021

- 333 BC Perzische periode
BC Edict Cyrus: tempelbouw
- 486 BC Darius I
- 515 NC Tempel herbouwd
- 465 BC Ahasveros/Xerxes
- 425 BC Artaxerxes
- 425 BC Muren en stad herbouwd

Blijkens Neh. 1:3,
was het **geweld zo
hevig dat bressen in
de muren waren
geslagen en de
poorten verbrand.
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Ezra 1:2
Ezra 4:24
Ezra 6:15
Ezra 4:6
Ezra 4:7

Ezra 4: onderdrukkers en obstakels
Drie klachtbrieven tussen de oppositie van de Joden en de Perzische troon:
4:6: Klachtbrief 1 aan Ahasveros (=Xerxes I, 486-465),
4:7: Klachtbrief 2 aan Artaxerxes I (Arthasasta) (464-424)
4:8: Klachtbrief 3 aan Artaxerxes I (Arthasasta) van Rehum c.s.
Antwoord op brief 1 vinden we niet, wel op brief 2 in vers 17-22 e.v..
Stijl verandert in vers 8 naar Aramees de officiële taal in het Perzisch rijk.

•
•

Ezra 4 =Achronologisch: Darius komt
vóór Xerxes en Artaxerxes, zie Dia 3
Derhalve thematische indeling
–
–

–

Ezra 4:6 verwijst naar de regering van
Xerxes (486-465)
Ezra 4: 7-23 verwijst naar de regering
van de regering van Artaxerxes (464424)
Deze delen zouden bij chronologische
schrijfstijl verhuizen naar hoofdstuk 7.
Tussen hoofdstuk 6 en 7 zit 60 jaar en
het boek Esther.
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•
•

Klaagbrieven: aanklachtHeb. ‘sitnâ 3x in OT: 1
Kron. 21:1;Job 1:6 en
hier.

Ezra 4=Chronologisch: Darius komt
na Xerxes en Artaxerxes, zie Dia 3
Ezra 4:24 wordt dan begrijpelijker. Dit
vers luidt: Toen hield het werk aan het huis van
God in Jeruzalem op, ja, het hield op tot het tweede
regeringsjaar van Darius, de koning van Perzië.

•
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In de literatuur die deze lijn aanhoudt,
komt Nehemia voor Ezra 7.
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Ezra 4: Rehums beschuldigende brief
Geen belasting:
voorDarius de
boekhouder een
probleem.

Rehums brief:
a.
Joden herbouwen de stad (vs.12)
b.
De koning zal geen belasting, tol of accijnzen meer ontvangen (vs.13)
c.
Annalen zullen tonen hoe rebels de stad was (vs.14-16)
Artaxerxes’ antwoord:
c’
Annalen hebben getoond hoe rebels de stad was (vs.18-19)
b’
Eerdere machtige koningen ontvingen belasting, tol of accijnzen (vs.20)
a’
Joden mogen de stad niet herbouwen (vs.21-22)
- Lijst afzenders/tegenstanders van de bouw in Jeruzalem (vs.23).

NB deze brief geschreven
door zo’n beetje het hele rijk!
de Dinaïeten, de Afarsathchieten, de
Tarpelieten, de Afarsieten, de
Archevieten, de Babyloniërs, de
Susanchieten, de Dehavieten, de
Elamieten.
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Ezra 4:21 laat ruimte voor nadere
orders, zoals wij in Nehemia zien.
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Ezra 5: vreze des Heeren centraal
•
•
•
•
•

Dit is een zeer optimistisch en positief hoofdstuk na het heel deprimerende hoofdstuk 4
Dit komt door het tweede tussenbeide treden van de Here God. Het is de tweede opwekking in Ezra.
Hier staat niet de angst voor God centraal, maar het verlangen Zijn wil te doen en Hem te behagen.
Periode van ca 15 jaar verstreken, zonder dat er een uitdrukkelijk beval van de koning was om het
werk te stoppen, dus puur uit angst
Profeten Haggaï en Zacharia: God grijpt in. Autoriteit van boven
–
–
–

•
•

•

Het oog van God was over hen of de hand van de Heer was op hem: komt vaak voor: Ezra
7:6,9,28;8:18,22,3; Neh. 2:8,18
Klachtbrief 4 van Tattenai: archiefonderzoek te Ecbatana, wat logisch was, want deze stad had
Cyrus het eerst veroverd op Astyagus van de Meden. Toen werd het Medo-Perzische rijk tot
Perzisch-Medisch rijk.
Vs 11: …Wij zijn dienaren van de God van de hemel en de aarde!!!,
–

•

Ezra wijst op externe factoren die verhinderend werken; Haggaï 1:4-6 wijst op interne factoren (hartsgesteldheid).
Dit hebben wij ook, bijvoorbeeld in evangelieverkondiging of het houden van samenkomsten ook in de Coronatijd.
Nu dezelfde situatie maar geen angst!

Dus niet van de koning van Perzië

Archiefwezen uitstekend georganiseerd destijds.

NB
God van de hemel: 9x gebruikt in Ezra: 1:2;5:11-12;6:910;7:12,21,23 [2x]

18-2-2021

Versie 1.0 jvdh

10

Ezra 5: antwoord op Tattenaibrief

•

Ecbatana:
–
–

Het huis van God in Jeruzalem opbouwen op de plaats waar geofferd wordt
De fundamenten moeten gelijk blijven (SV: en de fundamenten daarvan zullen 9zwaar zijn;.9 Chald. eigenlijk: dragende, dat is, zo
zwaar en sterk dat zij het gebouw kunnen dragen).

–

Hoogte en breedte 60 el: SV Kantt.: Dit wordt door sommigen verstaan van consent of toelating, dat men den tempel zo hoog zou mogen
optrekken, daar Salomo’s tempel maar dertig ellen hoog was, 1 Kon. 6:2. Nu blijkt uit Hagg. 2:3, dat dit gebouw bij Salomo’s tempel niet was te
vergelijken.

–
–
–

•

3 rijen gehouwen stenen en 1 rij van hout
Gouden en zilveren tempelvaten retour naar Jeruzalem.
Onkosten betaald uit het huis van de koning (staatskas?)

Darius:
–
–
–

Laat de Joden met rust (Ezra 6: 6-7): weest verre van daar!
Belastinggeld moet worden ingezet om het project te financieren (Ezra 6:8-10)
Iedereen die obstructie pleegt wacht een verschrikkelijke straf (Ezra 6:11-12)
•

18-2-2021

Deze vloek viel op: Antiochus Epiphanes die de tempel ontwijdde in 167 BC, en als waanzinnige is gestorven drie jaar later; Herodus de Grote in 37-4 BC,
die de tempel enorm uitbreidde ter verheerlijking van zichzelf en aan ziekte is gestorven; de Romeinen die de tempel in 70 AD hebben verwoest en hun Rijk
later verwoest zagen worden.
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Ezra 6: tweede tempel klaar en ingewijd
•

Tempel op de offerplaats (6:3), op oude (?!, zie noot 5) fundamenten waar offer moest worden gebracht!
–

Geeft beeld van continuïteit tussen eerste en tweede tempel!

–

60 el hoog, 60 el breed, drie lagen steenblokken en één laag hout (plaatje)
•
Maten worden vaak beschouwd als misverstand. Het ideaalbeeld is dat de tempel een voortzetting is
van de tempel van Salomo: L60xH30xB20 el cfm 1 Kn 6:2. omdat de lengte ontbreekt, lijkt het erop dat
de laatste twee cijfers (20 en 30 el) zijn vermengd tot 60 el. Bron: Studiebijbel OT

–

Geen heilige maten, verder: geen ark en geen sjechina!

–
NB Volgens sommigen: tempel Salomo: L60, B20, H120
>>lengte is 2x de breedte en hoogte is 2x de lengte;
bouw kathedralen Europa gebaseerd op grote hoogteverhouding
Tempel Salomo; ‘boost’ Europese architectuur.

–

•

Inwijding: o.a. 12 geitenbokken (6:17)
–
–

•

Er is één Israël, zoals wij één brood hebben als symbool voor de ene gemeente
Cf 1 Koningen 8: langste hoofdstuk Koningen voor inwijding oude tempel

Indeling priesters en Levieten
–

•

Typologisch: alles is gebaseerd op het offer van Christus!

Niet meer zoals David dit deed

Pasen en feest ongezuurde broden
–

Deze feesten vloeien in elkaar over en worden soms gewisseld weergegeven
•
•

•

Ezechiël 45:21: In de eerste maand, op den veertienden dag der maand, zal ulieden het pascha zijn; een feest van zeven
dagen, ongezuurde broden zal men eten.
Lukas 22:1: en het feest van de ongezuurde broden, pascha genaamd was nabij.

Het gereedkomen van het huis van God is niet het einde maar het begin!

18-2-2021
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Tegenstander en tactiek
• Tactiek satan:
– Iets erbij
• ?Herbouwde tempel: maten kloppen niet meer?, maar: Haggaï 2:9: De heerlijkheid van dit laatste
•

huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt de HEERE der heerscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de
HEERE der heerscharen.
Klachtbrief Rehum

– Iets eraf
• Zie Genesis 3 en Mattheus 13: onkruid of stenen

• Verschijningsvormen Satan:
– Slang, beer en brullende leeuw:
• List, intimidatie, langzaam wurgen, beschuldiging en geweld inclusief verbranden poorten
• Schijngestalte Godsvrucht: 2 Kor. 11:15, 2 Kor. 6:17: de tegenstanders vereerden zowel
JHWH als hun afgoden. Uiteindelijk hun eigen tempel op de berg Gerizzim (Joh. 4:20-22)

• Resultaat:
– Vermenging met de wereld (Geldt voor christenen: zoek de verbinding!?)
• Eigen huizen eerst: Haggaï 1:4
• Christendom en zuurdesem; Mt 13
• Thyatira, Sardis en Laodicea in Openbaring 2 en 3

18-2-2021
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DARIUS:
Houdt het
goede vast
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Behistun inscription
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Vragen
• Vorige keer:
•

Vraag 1:
–

•

Vraag 2: Wat houdt de dienst van God in Jeruzalem in Ezra 6:18 in?
–

•
•

NB: Noot 1: Dit woord ‘dienst’ woord is Aramees (H5673). Zie ook: 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 3: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de boeken Ezra en Nehemia?
NB
–
–

6.

Jesaja profeteert over Kores. Waarom staat geen verwijzing naar deze profetie in het boek Ezra?

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.

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
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Vragen
•
•
•
•
•
•

Wordt het boek Ezra in het NT ergens geciteerd?
Hoeveel klachtbrieven zijn er? Hoeveel zijn er in Ezra vermeld? Wat is hun
inhoud?
Wat valt u op aan het tijdstip waarop de werkzaamheden aan de tempelbouw
zijn gestaakt in 4:24 ten opzichte van de datering van de klachtbrieven?
Hoe kan het dat de herbouwde tempel andere maten heeft dan de tempel van
Salomo,
Wat is het belang van de herbouwde tempel en de herbouw van Jeruzalem?
Wat vindt u van de afzondering van de heidenen in en door Ezra? Heeft dit een
betekenis voor de christelijke gemeente?
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