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Persoonlijke ontboezeming
• Belangstelling voor geschiedenis
– Maar hier wel erg ingewikkeld:
– Chronologie lijkt soms zoek

• Maar het gaat niet in de eerste plaats om
geschiedenis :
-Maar om HIS Story
• Gods Hand in de geschiedenis
• Om Zijn Christus

-Gods verlangen:
• Herstel van Tempel en Eredienst
• Naar gemeenschap met Zijn volk
• Naar onze gehoorzaamheid

Inhoudsopgave
• Wat is al behandeld
• Achtergrond en Context

Ez 1-6

– Historische en Profetische

• Achtergrond en Motivatie

Ez 7-8

– Geestelijke Context

•
•
•
•
•

Wie is Ezra
Brief van Arthachsasta
De Hand van God
De zorg voor de gaven
Na aankomst

Ez 7:1-5
Ez7:12-26

Ez 8:24-34
Ez 8:35-36

Ezra 1-3
Samenvatting

• Belang van de herbouw van de Tempel
• Belang van het altaar
• Gods handelen in de geschiedenis
• Gods trouw
• Loofhutten feest

Ez 4-6
Samenvatting

•
•
•
•
•

Bij tegenstand vertrouwen en doorgaan
Tegenstand van binnen en van buiten
Belang profetisch Woord
Paasfeest
Feest van de Ongezuurde Broden

Profetische Context
History

HIS story

• Profeten herhaaldelijk gewaarschuwd
voor wegvoering en kondigen herstel aan
voor, tijdens,
na de ballingschap
• Jona, Micha, Nahum
• Amos , Hosea
• Jesaja, Zefanja
•
Daniel, Ezechiël
•
Jeremia, Habakuk
•
•

Maleachi Haggaï en Zacharia

Historische Context
Jeremia 29

10 Want zo zegt de HERE: Neen, als voor Babel zeventig jaren
voorbij zullen zijn, dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord
aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te
brengen.
11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en
niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. 12 Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot
Mij bidden, en Ik zal naar u horen; 13 dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw
ganse hart. 14 Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des HEREN, en in uw lot een keer
brengen; dan zal Ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen Ik u verstoten heb, luidt
het woord des HEREN, en u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb doen
wegvoeren.

Historische Context
Zo zegt de HEERE tegen
Zijn gezalfde, tegen Kores,
die Ik vastgrijp bij zijn rechterhand,
, om de volken vóór hem
neer te werpen,
en de lendenen van koningen zal Ik ontgorden;
om deuren voor hem te openen, poorten zullen niet gesloten worden:
Zelf zal Ik voor u uit gaan,
….

opdat u zult weten dat Ik de HEERE ben, Die u bij uw naam roept, de
God van Israël. Ter wille van Jakob, Mijn dienaar, Israël,
Mijn uitverkorene, riep Ik u bij uw naam; Ik gaf u een erenaam,
hoewel u Mij niet kende.
Ik ben de HEERE , en niemand anders, buiten Mij is er geen God. Ik
zal u omgorden, hoewel u Mij niet kende, opdat men zal weten,
vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niets
is.
Ik ben de HEERE , en niemand anders. ‘
Jesaja 45:1-6
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EZRA 7 – NEH 13

Achtergrond en motivatie
De gemeente komt als zodanig niet in Ezra en
Nehemia voor.
Wij kunnen
Tempel en altaar toepassen op
gemeente(n) en eredienst houden. (aanbidding)
Ezra’s zorg voor de wet-onderwijzen en
onderhouding, toepassen
- op belang van kennis van Gods Woord
- op belang van gehoorzaamheid
Lessen trekken uit Gods hand in de
geschiedenis (leiding van Gods Geest)

Geestelijke context
God is trouw
Zijn wij trouw in het dienen van God?
– In verering in Eredienst:
– “…om het huis van de Heere, Die in Jerusalem
woont, luisterrijk te maken 7:27
• Belang van het oprichten van het altaar
• Belang herbouw van de Tempel

– Gehoorzaam aan Zijn Woord
• Handhaving van Heiligheid

Wat gaan we behandelen
Ezra 7-8
Ezra’s optreden
• Voor de 3de keer grijpt God in
– 1ste x Kores
• Terugkeer onder Zerubabel

– 2de x Optreden Haggai en Zacharias
• Herstel Tempel voltooid

• Voor de 4de keer opwekking onder het volk
– 1ste x Kores
– 2de x inwijding altaar
– 3de x Optreden van Haggai en Zacharias

• Herkenning van belang
– van De Wet/Gods Woord
– Van Leiding van de Gods Geest

Wie is Ezra

• Priester uit familie van Aaron de Hogepriester
7:1-5

• Schriftgeleerde
–
–
–
–

bekwaam in de wet van Mozes
wilde de wet des Heeren onderzoeken
wilde de wet volbrengen
wilde Israel in de wet onderwijzen

7:6

7:10

Brief van Arthachsasta
Ezra 7:12-26
De koning draagt Ezra op:
– De wet van Mozes weer in te onderwijzen en in te voeren in
Juda
– Joden die, die dat willen meenemen naar Jerusalem
– Geschenk van de koning en raadsheren voor de tempel over
te brengen
– Idem: Vrijwillege gaven voor de tempel
– Idem: voorwerpen voor de Eredienst
– Indien nodig bijdragen te vragen bij de schatbewaarders
aldaar.
– Belastingvrijsteling voor allen werkzaam in de tempel
– Regeerders en rechters aanstellen

Brief van Arthachsasta
Ezra 7:12-26
Opvallend: Vermelding van -de wet en
-de God des hemels:
:2…Ezra de geleerde in de wet van de God des hemels
:14 onderzoek doen naar Juda en Jerusalem volgens de wet van
God, die in uw bezit is
:21 ..alles wat de priester Ezra, de geleerde in de wet van de God
des hemels
:23 wat uit het gebod van de God des hemels volgt…
…voor het huis van de God des hemels
:25…wetten van uw God,
:26…de wet van uw God.

De Hand van God
– 7:6

Ezra 7
daarom geeft de koning wat Ezra
wenst (De hand van de Heere zijn
God was oever hem)

– 7:9

– 7:28

Zorgt

brengt de terugtocht tot goed einde
(de goede hand van zijn God was over
hem)
Leidt
daarom vat Ezra moed tegenover
Koning en roept familie hoofden
bijeen (de hand van de Heere mijn
God was over mij)

Bemoedigt

De Hand van God
Ezra 8
– 8:18

daardoor ontvangt hij dienaren voor
Gods huis (de goede hand van onze God
was over ons)

– 8:22

– 8:31

Zorgt

is ten goede over allen die Hem
zoeken, (de hand van onze God) Beschermt
daardoor schaamt Ezra zich
gewapende begeleiding te vragen
redt uit de hand van de vijand en
struikrovers (de hand van onze God)
Beschermt

De Hand van God
Ezra 8:23

…is ten goede over allen die Hem zoeken
“Bidstond”
Vasten met oog op Verootmoediging
– Gebed om behouden aankomst
• Van mens en dier en goederen

– Vertrouwen op Gods bijstand, daarom geen
vraag om gewapende begeleiding

God laat Zich verbidden!

Zorg voor de gaven
Ezra 8:24-30;33-34
• Zorg voor toevertrouwde goederen
opgedragen aan 12 meereizende priesters
• Geheiligd zijn
• de priesters
• de voorwerpen
• het zilver (22 ton) en goud (3,4ton)

• Op de 4 dag na aankomst, na controle,
overgedragen aan priesters en levieten in
Jerusalem onder toezicht van Meremot

Na aankomst
Ezra 8:35-36
• Teruggekeerden offerden brandoffers
– 12 stieren voor heel Israel
– 96 rammen
– 77 lammeren
– 12 geitenbokken als zondoffer
• Wetten van de koning worden gegeven aan de
stadhouders en landvoogden van deze regio
• Autoriteiten steunden
– het volk
– Het huis van God

Vragen(I)
-1.Wat leren wij van de persoon Ezra (in 7en 8); Zie je verwijzing
naar Christus? Herken je een opwekking bij aanvang van zijn
optreden? (wat is eigenlijk een opwekking)
-2. Zie je een reden waarom de eerste terugkeer onder leiding van
een prins (koning) en de hogepriester, en de tweede van een
wetgeleerde plaatsvindt?
-3. Hoe zou je “de hand van God ten goede over hem” kunnen
vertalen in NT –termen?
-4.Wat treft ons in wat koning Arthachsasta allemaal over God zegt:
het gebruik bijv van de term: God des Hemels”?
-5 Idem in het herhaaldelijk verwijzen naar de wet(ten) van God?
En de combinatie met de wet van de koning (vs26)
-6.Wat zegt ons: “om het Huis des Heeren luisterrijk te maken”?
-7.Hoe interpreteren we het feit van het aanvankelijk ontbreken van
levieten?
.

Vragen (II)
-8.Waaruit bestaat de verootmoediging 8:21? Wat is de les voor
ons?
-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
-11.Wat zegt ons de zorg die wordt besteed aan het veilig
overbrengen van de verschillende gaven/voorwerpen voor de
Tempel? Past hierbij 1Tim 6:20
-12.Wat betekent: het heilig zijn van de beoogde priesters en van
de voorwerpen (en het zilver en goud?)
-13.Wat betekenen voor ons de verschillende offers die bij
terugkeer in Jerusalem worden gebracht

