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Terugkeer onder Zerubbabel 
- van Babel naar Jeruzalem - 

   Historische situatie bij het begin van het boek Ezra – 538 v. Chr 

 

   Tien stammenrijk:   Israël (Samaria) –  wegvoering in 722 v. Chr  -  Assyriërs -  ???? 

   Twee stammenrijk: Juda en Benjamin (Jeruzalem) 

                                       wegvoering in 3 of 4 fasen:  605 v.Chr – 597 v.Chr – 586 v.Chr 

                                       onder Nebukadnezar koning van Babel (Chaldeeën) 

              gedood door het zwaard of als slaaf naar Babel 

                                       plundering van tempel en paleizen – schatten naar Babel 

                                       totale verwoesting van stad Jeruzalem  

              inclusief de tempel 

              inclusief de paleizen 

               



Terugkeer onder Zerubbabel 
- van Babel naar Jeruzalem - 

Begin van de ballingschap is het begin van de tijden der volken 

en wordt gekenmerkt door: 

 

Israël is Lo-Ammi, dat is niet Mijn volk                                                     Hosea 1 : 9 

God heeft het koningschap over de aarde aan de volken gegeven 

Hij is: de God van de hemel                                                                        Daniël 2 : 37 

Deze periode eindigt pas ná de 70e jaarweek van Daniël                     Daniël 12 : 7 

         Lukas 21 : 24 



Terugkeer onder Zerubbabel 
- van Babel naar Jeruzalem - 

 
Ezra 1  
 
1 In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië,  
wekte de HEERE de geest van Kores op, de koning van Perzië,  
opdat het woord van de HEERE, dat Hij bij monde van Jeremia gesproken had,  
vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook 
in geschrifte:  
 
5 Toen stonden de familiehoofden van Juda en Benjamin,  
en de priesters en de Levieten op,  
allen bij wie God de geest had opgewekt om op te trekken  
om het huis van de HEERE te bouwen, 
Die in Jeruzalem woont. 



Terugkeer onder Zerubbabel 
- van Babel naar Jeruzalem - 

God werkt niet zichtbaar: 

- Hij gebruikt een heidense vorst om Zijn plannen uit te voeren 

- Bij de terugkerende ballingen is er het verlangen, geloof en vertrouwen dat God    hen 
zal steunen bij hun activiteit 

Gevolg van het werk van God is wel zichtbaar: 
- 5 Een beweging onder ballingen die terug willen keren (Lk 15:20) 

- 6 Ondersteuning door volksgenoten die niet mee terug keren 

- 7 De nog aanwezige schatten uit de tempel worden teruggegeven en meegenomen 

 

Alles wat hier gebeurt is gevolg van wat God in het hart van de mensen 
bewerkt en geen gevolg van door mensen bedachte plannen of werken 
 



Terugkeer onder Zerubbabel 
- van Babel naar Jeruzalem - 

Ezra 1 

5 Toen stonden de familiehoofden van Juda en Benjamin,  

   en de priesters en de Levieten op,  

   allen bij wie God de geest had opgewekt om op te trekken  

   om het huis van de HEERE te bouwen, Die in Jeruzalem woont. 

 

familiehoofden – verantwoordelijkheid dragen en leiding geven 

priesters – in het huis van God priesterdienst verrichten 

Levieten – in het huis van God verschillende taken verrichten 

 

  

 



Terugkeer onder Zerubbabel 
- van Babel naar Jeruzalem - 

Ezra 2 : 1-58 

1 Register van hen die optrokken uit de gevangenschap van de ballingen 

   en die terugkeerden naar Jeruzalem en naar Juda, ieder naar zijn eigen stad, 

 

Verschillende groepen worden genoemd naar afstamming of naar woonplaats, 

naar dienst (priesters) en taak (Levieten, zangers, poortwachters, tempeldienaren) 

 

Deze nauwkeurige opgave met namen en aantallen mensen geeft aan dat God 
belang hecht aan de herkomst – herkomst is bekend bij Hem – ieder persoonlijk – 

 
Openbaring 3:5 - Wie overwint...Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek van het leven …. 

Openbaring 20:15 - En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het leven, werd hij                                                                                                             
geworpen in de poel van vuur 

                                      



Terugkeer onder Zerubbabel 
- van Babel naar Jeruzalem - 

Ezra 2 : 59-63 

degenen, die niet konden vertellen wie hun familie en wat hun afkomst was, of zij van 
Israël waren 

dezen konden niet mee doen aan het werk en konden geen priesterdienst verrichten 

totdat God Zelf zou duidelijk maken of de aanspraken juist waren (urim en tummim)  

 

Handelingen 5 : 11-15  - er kwam grote vrees over de hele gemeente en over allen die dit hoorden 

              en van de overigen durfde niemand zich bij hen te voegen 

                                            maar het volk achtte hen hoog 

                                            en er werden steeds meer gelovigen de Heer toegevoegd  

 

 



Terugkeer onder Zerubbabel 
- van Babel naar Jeruzalem - 

Ezra 2 : 64-70 

64,65 - Het totaal aantal van de teruggekeerden is 49.897 personen 

Hier is dus duidelijk sprake van een overblijfsel en  niet van een heel volk 

68 - Toen zij aankwamen bij het huis van de Heere 

Hoewel er slechts sprake is van de plaats waar vroeger de tempel had gestaan, 
geven de familiehoofden, zodra ze daar zijn aangekomen, vrijwillig naar vermogen 
goud, zilver en onderkleden voor de priesters 

70 - De priesters, de Levieten, sommigen van het volk, de zangers, de 
poortwachters en de tempeldienaren woonden in hun steden, en heel Israël 
woonde in zijn steden. 

Was dit de bedoeling? Ging hier al het eigen belang boven het belang van God? 

 



Terugkeer onder Zerubbabel 
- van Babel naar Jeruzalem - 

Ezra 3 

1 Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten zich in de steden gevestigd      
hadden, verzamelde het volk zich als één man in Jeruzalem. 

Handelingen 2:1 - …..op de dag van het pinksterfeest…….waren zij allen gemeenschappelijk bijeen 

 

Een niet door mensen maar door de Geest van God gewerkte eenheid  



Terugkeer onder Zerubbabel 
- van Babel naar Jeruzalem - 

Ezra 3 

2 Jesua, de zoon van Jozadak, stond op met zijn broeders, de priesters, en Zerubbabel, de zoon van 

Sealthiël, met zijn broeders, en zij herbouwden het altaar van de God van Israël om daarop brandoffers te 

brengen volgens wat geschreven staat in de wet van Mozes, de man Gods. 

3 En zij plaatsten het altaar op zijn fundament, hoewel er verschrikking over hen was vanwege de volken 

van de landen rondom. Zij brachten daarop brandoffers voor de HEERE, brandoffers voor de ochtend en 

voor de avond. 

 Nog voordat een begin wordt gemaakt met de herbouw van de tempel, wordt het 

altaar op zijn fundament geplaatst om daarop brandoffers te brengen volgens wat 

geschreven staat in de wet van Mozes – er is een verlangen naar gemeenschap met God   

- het altaar is bij uitstek de plaats waar deze gemeenschap wordt geoefend 

Het nieuw testamentische altaar is de geestelijke plaats van eredienst, waar Gods volk 

eet en drinkt ter nagedachtenis aan Christus en waar het Hem en God de Vader 

priesterlijk zijn slachtoffers van lof en aanbidding brengt. 

 



Terugkeer onder Zerubbabel 
- van Babel naar Jeruzalem - 

Ezra 3 

2 Jesua, de zoon van Jozadak, stond op met zijn broeders, de priesters, en Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, 
met zijn broeders, en zij herbouwden het altaar van de God van Israël om daarop brandoffers te brengen 
volgens wat geschreven staat in de wet van Mozes, de man Gods.                                                                             
3 En zij plaatsten het altaar op zijn fundament, hoewel er verschrikking over hen was vanwege de volken van 
de landen rondom. Zij brachten daarop brandoffers voor de HEERE, brandoffers voor de ochtend en voor de 
avond. 

Priester en Koning   

 Zacharia 6:13 – Hij zal Priester zijn op Zijn troon 

1 Petrus 2:5   -  u wordt tot een heilig priesterdom om geestelijke offerranden te offeren,                                                
die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus 

1 Petrus 2:9,10 – u echter bent …. een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom 

 



Terugkeer onder Zerubbabel 
- van Babel naar Jeruzalem - 

Ezra 3 

2 Jesua, de zoon van Jozadak, stond op met zijn broeders, de priesters, en Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, 

met zijn broeders, en zij herbouwden het altaar van de God van Israël om daarop brandoffers te brengen 

volgens wat geschreven staat in de wet van Mozes, de man Gods.                                                                             

3 En zij plaatsten het altaar op zijn fundament, hoewel er verschrikking over hen was vanwege de volken van 

de landen rondom. Zij brachten daarop brandoffers voor de HEERE, brandoffers voor de ochtend en voor de 

avond. 

Het brandoffer spreekt van de volmaaktheid van de Heer Jezus – Zijn vrijwillige overgave in de dood – Zijn 

verheerlijking van een heilig en rechtvaardig God  -  Zijn voldoen aan Gods heilige rechten en eisen 

Volgens wat geschreven staat – Judas:17 denkt terug aan de woorden die tevoren zijn gesproken door de 

apostelen van onze Heer Jezus Christus 

 



Terugkeer onder Zerubbabel 
- van Babel naar Jeruzalem - 

Ezra 3 

2 Jesua, de zoon van Jozadak, stond op met zijn broeders, de priesters, en Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, 

met zijn broeders, en zij herbouwden het altaar van de God van Israël om daarop brandoffers te brengen 

volgens wat geschreven staat in de wet van Mozes, de man Gods.                                                                             

3 En zij plaatsten het altaar op zijn fundament, hoewel er verschrikking over hen was vanwege de volken van 

de landen rondom. Zij brachten daarop brandoffers voor de HEERE, brandoffers voor de ochtend en voor de 

avond. 

Jesaja 28:16 - Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen 

1 Petrus 2:6 - …….en wie in Hem gelooft, zal geenszins beschaamd worden 

1 Korinthe 3:11 – Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus 

 



Terugkeer onder Zerubbabel 
- van Babel naar Jeruzalem - 

Ezra 3 

4 Zij vierden het Loofhuttenfeest volgens wat geschreven staat, namelijk een brandoffer van een dag op die 

dag in het juiste aantal, overeenkomstig de bepaling voor elke afzonderlijke dag.                                                    

5 Daarna het voortdurende brandoffer en dat voor de nieuwe maanden en voor alle geheiligde vastgestelde 

tijden voor de HEERE en voor ieder die een vrijwillige gave gaf aan de HEERE.                                                          

6 Vanaf de eerste dag van de zevende maand begonnen zij de HEERE brandoffers te brengen, maar de 

fundering voor de tempel van de HEERE was nog niet gelegd. 

Loofhuttenfeest is een beeld van de ware rust voor het volk van God 

De viering zo direct na aankomst in Jeruzalem is een getuigenis van geloof en vertrouwen 

De door God gegeven voorschriften worden in acht genomen en nauwkeurig gevolgd 

Daarnaast is er gelegenheid voor ieder die het in zijn hart heeft een vrijwillige gave aan de HEERE te geven 

Loofhuttenfeest ziet vooruit naar het Vrederijk wanneer de ware rust door de Heer Jezus Zelf wordt gebracht 

 



Terugkeer onder Zerubbabel 
- van Babel naar Jeruzalem - 

Ezra 3 : 7-13 

Nadat de offerdienst is hersteld komt er aandacht voor “het huis van God in Jeruzalem” 

In het tweede jaar na hun komst wordt met de bouw begonnen onder toezicht van de 
Levieten – dit zijn er 74 in getal (in de woestijn 8.580 !) 

Nadat de fundering van de tempel is gelegd is er ook het verlangen om de HEERE te 
prijzen, naar de richtlijnen van David, met priesters, trompetten, Levieten, cimbalen, 
zangers en beurtzang (Psalm 136) 

Een groot gejuich stijgt op bij het prijzen van de HEERE omdat de fundering voor het 
huis van de HEERE gelegd was maar de ouderen huilden met luide stem en het geluid 
werd tot ver gehoord. 



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? 

 

 


