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Ezra 
 
 Inleiding en inhoud 
De komende twee lessen zullen besteed worden aan de boeken Ezra en Nehemia. In onze 
Bijbel zijn deze boeken gesplitst in twee afzonderlijke boeken, maar dat is niet altijd zo 
geweest. In de oudste Hebreeuwse en Griekse handschriften worden beide boeken als één 
boek behandeld. In de eerste eeuwen na Christus werd de standaardtekst, de Masora of 
overlevering genaamd, bewaarde door Joodse geleerden, de Masoreten. Zij telden alle 
woorden om er zeker van te zijn dat niemand ooit iets aan de tekst zou toevoegen of afdoen. 
De Masoreten hadden Nehemia 3:32 als midden van het boek Ezra-Nehemia aangeduid1.  
Maar de kerkvader Origenes (3e eeuw nC) wist al van de scheiding in de Griekse vertaling en 
in de Vulgata, de Latijnse vertaling door Hieronymus (4e eeuw nC) werden de boeken voor 
het eerst gescheiden opgenomen in de Bijbel en ‘Esdras I’ (Ezra) en ‘Esdras II’ (Nehemia) 
genoemd2. De scheiding is in onze vertalingen zo gebleven.  
 
De inhoud van de boeken concentreert zich wat betreft Ezra op de herbouw van de tempel en 
wat betreft Nehemia op de herbouw van de stad (Jeruzalem). Hoe Ezra en Nehemia ten 
opzichte van elkaar gedateerd moeten worden, is een onderwerp van discussie. Sommige 
uitleggers dateren Nehemia voor Ezra, maar daar gaan wij niet vanuit. De ruggengraat voor de 
datering van Ezra en Nehemia is de opvolging van de verschillende Perzische koningen vanaf 
Cyrus, die in het Hebreeuws Kores heette. Voor het overzicht van deze koningen verwijs ik 
naar de tijdbalk van Payne.  Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de Bijbel Kambyses niet 
wordt vermeld en dat er ook geen onderscheid wordt gemaakt tussen bijvoorbeeld Darius I en 
Darius III of tussen Artachsasta I en Artachsasta II. De dateringen blijven dus altijd een van 
interpretatie3. 
Als we de Bijbelse gegevens bekijken dan vinden we de volgende argumenten van een 
datering van Ezra vóór Nehemia: 
- Ezra 7:6-8, waarin we lezen dat Ezra in het zevende jaar van koning Artachsasta naar 

Jeruzalem vertrok. 
- Nehemia 7:7, waarin we lezen dat Nehemia in het twintigste jaar van koning Artachsasta 

het verzoek doet om naar Jeruzalem te trekken. 
- Daarnaast wordt in het ons bekende boek Ezra geen enkele keer melding gemaakt van 

Nehemia, maar in het ons bekende boek Nehemia daarentegen speelt Ezra een belangrijke 
rol (zie hoofdstuk 8).  

Er zal dus een bepaalde overlap in het optreden van Ezra en Nehemia zijn geweest.  
 
Op zich is de exacte datering van Ezra en Nehemia helemaal niet zo’n wezenlijk punt. Het 
enige waarom dit van belang kan zijn is het feit dat we daarmee de inhoud van beide boeken 
met elkaar in verband kunnen brengen.  
Twee mogelijke structuren zijn4: 
 
I. Een historisch overzicht  Ezra 1-6 
II. Memoires van Ezra I  Ezra 7-10 

                                                
1 De wereld van het Oude Testament, Anderson (472) 
2 The Interpreter’s One-Volume Commentary on the Bible, red. Laymon (220) 
3 Daniël 9:1 spreekt bijvoorbeeld over Darius de zoon van Ahasveros. De Bijbelse Theologische Encyclopedie 
(OLB 2005) schrijft hierover: Het blijft onzeker wie er bedoeld wordt met de Ahasveros die in het boek Daniël de 
vader van Darius de Meder genoemd (Da 9:1). Dit vers duidt het jaar 539/8 aan en kan dus niet de Ahasveros 
van Ezr 4:6 bedoelen. Door uitleggers die Daniël als betrouwbare geschiedenis zien, is gesuggereerd dat 
Xerxes/Ahasveros een titel was en geen eigennaam. De naam kan natuurlijk ook vaker voorgekomen zijn. 
4 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (230) 
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III. Memoires van Nehemia I Nehemia 1-7 
IV. Memoires van Ezra II  Nehemia 8-10 
V. Memoires van Nehemia II Nehemia 11-13 
 
In dit zeer vereenvoudigde overzicht worden dus gedeeltes uit het boek Nehemia 
toegeschreven aan Ezra. Het is helemaal niet vreemd als de schrijver van beide boeken 
(mogelijk was dat Ezra) geput heeft uit verschillende bronnen, waaronder de memoires van 
Ezra en Nehemia. De rol van historische bronnen in beide boeken is erg groot. Denk daarbij 
aan de edicten, oorkondes, lijsten, brieven en de genoemde memoires. 
 
I.  De aanzet tot het doel: het decreet van Kores om het huis van God te bouwen Ezr 1:1-4 
II. De gemeenschap bouwt het huis van God      Ezr 1:5-Neh 7:72 
 A. Inleiding: het volk bereidt zich voor op de terugkeer    Ezr 1:5-6 
 B. De gemeenschap keert terug en herbouwt altaar en tempel ondanks tegenstand Ezr 1:7-6:22 
 C. Ezra en het volk van God keren terug naar het land om een gemeenschap op  
  te bouwen ondanks het conflict over gemengde huwelijken   Ezr 7:1-10:44 

D. Nehemia keert naar het land terug om de stadsmuren weer op te bouwen 
ondanks tegenstand       Neh 1:1-7:5 

 E. Slot: de lijst met repatrianten       Neh 7:6-7:72 (Ezr 2) 
III. Het doel bereikt: de gemeenschap viert de voltooiing van het huis van God  
 overeenkomstig de Thora       Neh 7:73-13:31 
 
Hiermee hebben we dus in vogelvlucht de inhoud van beide boeken bekeken. Het grote thema 
van beide boeken is natuurlijk de terugkeer van het volk Israël naar het beloofde land. Dit 
belangrijke gebeuren ziet ook terug op de vele beloftes, die in de profetische boeken zijn 
gedaan, dat dit zal plaatsvinden.  
Al in de aanhef (Ezra 1:1) wordt gerefereerd aan de profetie van Jeremia, die voorzegd had 
dat Israël zou terugkeren naar het beloofde land (Jer 25:11-12, 29:10). Ook bij de profeet 
Daniël zagen we (hoofdstuk 9) dat toen Daniël zag op de profetie van Jeremia en zich begon 
te verootmoedigen voor God, hij de geweldige profetie kreeg die zich over de terugkeer van 
het volk Israël uitstrekte naar het werk van de Heer Jezus tot aan de eindtijd toe (zie hiervoor 
de vorige les). 
 
Een andere opvallende profetie waarin de terugkeer van het volk Israël wordt voorzegd, 
vinden we in Jesaja 44:28 en 45:1. Hier wordt met naam en toenaam voorzegd dat Kores het 
edict zal uitvaardigen dat de tempel en de stad Jeruzalem herbouwd moet worden. We moeten 
ons goed beseffen dat de profeet Jesaja gedateerd wordt in de 8e eeuw voor Christus en dat 
Kores koning was in de 6e eeuw voor Christus. Dat betekent een tijdskloof van 200 jaar! Veel 
uitleggers hebben daarom op basis van deze gedetailleerde profetie en ook wegens onder 
andere de inhoud en vorm beweerd dat Jesaja 40 tot en met 66 is geschreven door een ander, 
de zogenoemde Deutero-Jesaja (‘de tweede Jesaja’). Natuurlijk is het voor ons heel moeilijk 
om te achterhalen hoe en in welke periode bepaalde boeken tot stand zijn gekomen, maar ik 
geloof dat onze God, die met Zijn Heilige Geest sprak door de mond van Jesaja, in staat is om 
profetieën met naam en toenaam te doen over een periode van 200 jaar! 
 
 Achtergrond 
In de profetie van Jesaja (44:28 en 45:1) zien we dat Kores op een opmerkelijke wijze wordt 
beschreven. Hij wordt op een messiaanse wijze omschreven als ‘Mijn herder’, iemand die 
‘Mijn welbehagen zal volvoeren’ en als ‘Zijn (van de Heer) gezalfde’. Dit messiaanse 
kenmerk wordt versterkt door het feit dat Kores de vorst was die het grote Babylon had 
onderworpen. De opmerkelijke waardering zien we ook in een lichtere mate terugkomen in 
Ezra 1, waar wordt verteld hoe de Heer de geest van Kores opwekt om de profetie van 
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Jeremia tot vervulling te laten komen. Ook de positieve houding van de heidense koning 
Kores tegenover de Heer God, Zijn volk en Zijn huis (de tempel) is opmerkelijk. 
 
Dit wetende is het hoogst interessant om te lezen dat er een bericht over Kores is bewaard 
gebleven met betrekking tot zijn overwinning op Babylon5. Deze inscriptie wordt de Cyrus-
cylinder (Cyrus=Kores) genoemd, omdat het een inscriptie is die op een cilindervormige steen 
is achtergelaten. Het valt op dat de tekst echter een kenmerkende Babylonische invalshoek 
heeft. Het bericht verhaalt dat ‘de Heer der goden, Marduk, verschrikkelijk toornig’ was over 
de verwaarlozing van de tempel van Marduk en de dwangarbeid in Babylonië en vervolgens 
verhaalt de tekst het volgende:  
 
‘Hij (Marduk) zag uit en doorzocht alle landen, zoekend naar een rechtvaardig heerser, die 
bereid was hem te leiden (in de jaarlijkse processie op Nieuwjaarsdag). (Toen) sprak hij de 
naam uit van Cyrus, de koning van Anshan, en riep hem uit tot heerser over de ganse wereld.’  
 
Vervolgens wordt de vriendelijke houding van Cyrus waarmee hij zijn onderdanen tegemoet 
trad, geprezen. We weten – en dat lezen we ook in Ezra 1 – dat Cyrus welwillend en 
menselijk optrad tegen de door hem overwonnen volkeren. Hierin was hij volledig anders dan 
zijn Assyrische en Babylonische voorgangers. In plaats van de Assyrisch-Babylonische 
politiek om overwonnen volkeren te deporteren, liet Cyrus juist ballingen terugkeren naar hun 
eigen land. Ook liet hij de Assyrisch-Babylonische tactiek van ‘de verschroeide aarde’ varen. 
In plaats van de verwoesting van steden en tempels en de plundering van tempelschatten en 
godenbeelden, gaf Cyrus de overwonnen volken het recht om hun eigen gebruiken te 
behouden, hun goden te vereren en zich in hun eigen land te vestigen. De tekst op de Cyrus-
cylinder zegt hierover het volgende: 
 
‘Ik (Cyrus) deed de godenbeelden, die daar (plachten) te leven, en wier heiligdommen lange 
tijd in puin hadden gelegen, terugkeren naar (die) heilige steden aan de overzijde van de 
Tigris, en richtte permanente heiligdommen voor hen in. Ik verzamelde (tevens) al hun 
(vroegere) bewoners en gaf (hen) hun vroegere woonplaatsen terug.’ 
We zien al in het boek Ezra zelf dat er twee verschillende versies van het zogenoemde 
bevrijdingsedict bestaat. Eén in het Hebreeuws (1:1-4) en één in het Aramees (6:3-5). Het 
Aramees was in die periode in het Perzische rijk de politieke voertaal. De taal die voor de 
internationale betrekkingen gebruikt werd, zoals wij dat nu bijvoorbeeld kennen van de 
Engelse taal. Aramees werd ook in Palestina de gangbare spreektaal, terwijl het Hebreeuws 
steeds meer als een klassieke of litteraire taal werd beschouwd. Het is daarom heel 
aannemelijk dat er in de tijd van de Heer Jezus Aramees gesproken werd. 
 
Als we de twee versies van het edict naast elkaar leggen dan valt het direct op dat de 
Arameese versie (6:3-5) veel algemener van toon is. Er wordt daar gesproken over God, maar 
in de grondtekst wordt daarvoor een algemeen woord voor god/God gebruikt (vergelijkbaar 
met het Hebreeuwse elohim).  
In de Hebreeuwse versie (1:1-4) echter wordt gesproken over de Heer God, waar de 
eigennaam YHWH wordt gebruikt. Daar wordt dus uitdrukkelijk de enige ware God 
genoemd.  
Nu spreekt het feit dat er twee versies bewaard zijn gebleven van dit edict ten gunste van zijn 
authenticiteit, maar wanneer wij de informatie van de Cyrus-cylinder naast de beschrijvingen 

                                                
5 De wereld van het Oude Testament, Anderson (432-436, 468-470) 
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in Ezra leggen dan zien we dat daar niet over YHWH wordt gesproken, maar over de 
Babylonische hoofdgod. Hoe moeten we dit verschil uitleggen?  
 
Om uit dit probleem te komen is het goed om eens te kijken naar de manier waarop in de Oud 
Testamentische periode geschiedenis werd geschreven6. Dat wil ik illustreren aan de hand van 
de boeken Koningen en Kronieken. Daarin zien we in de boeken Kronieken dat er met 
regelmaat wordt verwezen naar 'het boek van de kronieken der koningen van Israël/Juda'. Dit 
is echter geen verwijzing naar de ons bekende boeken Koningenn, maar een verwijzing naar 
annalen die op dagelijkse, maandelijkse of jaarlijkse basis een verslag gaven van 'droge' feiten 
en gebeurtenissen, zonder verdere verslaglegging van Goddelijke inmenging. Het woord dat 
gebruikt wordt in de verwijzingen voor kronieken is ook een samenstelling van 'zaken' en 
'dag' (zie Strongs), oftewel een verslaglegging van de 'daily affairs'. De boeken Koningen en 
Kronieken zijn vervolgens boeken die op basis van deze werken zijn opgesteld met een 
bepaald doel, namelijk om de hand van de Heer God in de geschiedenis aan te tonen. Deze 
boeken werden dan ook geschreven door speciaal daarvoor aangestelde personen, die op basis 
van de 'droge' geschiedschrijving (de annalen/kronieken) een interpretatie van de geschiedenis 
schreven, maar dus niet de geschiedschrijving zelf. Op meerdere plaatsen in de Koningen, 
Kronieken en bij Samuël zien we dat het profeten en zieners waren die deze (interpretaties 
van) geschiedenissen schreven. Zij waren bij uitstek degene die Gods hand konden zien in de 
gebeurtenissen. Voorbeelden hiervan zijn: Samuël, van hem wordt verteld dat hij het recht 
rond het koningschap schriftelijk vastlegde (1 Sm 10:25) en dat er een geschiedenis van de 
ziener Samuël bestond (1 Kr 29:29). Ook van andere profeten is bekend dat zijn de 
geschiedenissen van de regerende koningen beschreven (1 Kr 29:29, 2 Kr 9:29; 12:15; 13:22; 
32:32; 33:19; 35:27).  
 
Ook in het boek van Ezra komen we deze gang van zaken tegen. Op meerdere plaatsen (4:15, 
19; 5:17; 6:1) zien we hoe er onderzoek wordt gedaan in de gedenkboeken die in Babel 
aanwezig waren. Het is heel goed mogelijk dat dit de annalen waren die ook bedoeld worden 
in de boeken Koningen. Het is trouwens een gangbare gedachte dat ook Ezra de schrijver is 
van de boeken Kronieken en Ezra. Er zit bijvoorbeeld een exacte overlapping tussen het slot 
van 2 Kronieken 36 en het begin van Ezra 1 en hij was als priester-schriftgeleerde een 
uitstekende kandidaat om dergelijke geschiedenissen te schrijven.  Ook zien we in Nehemia 
8:1 en 4 dat Ezra (de) schrijver wordt genoemd (NBV). 
Zo zien we dus dat er aan veel historische gedeeltes in de Bijbel waarschijnlijk een historische 
geschreven bron ten grondslag ligt. Dit geldt ook voor het bevrijdingsedict van Kores. Er was 
een originele, zakelijke vastlegging van de verordening dat de Joden mochten terugkeren naar 
Jeruzalem om het huis van hun God te herbouwen. Deze originele, zakelijke vastlegging lezen 
we in Ezra 6:3-5. Vervolgens heeft de schrijver van het boek Ezra, waarschijnlijk de priester 
Ezra zelf, deze gebeurtenis uitgelegd – voor ons als gelovigen terecht natuurlijk -als door de 
Heer God zelf aangestuurd en geleid. De priesterlijke schrijvers uit Babylon, die door hun 
heidense blindheid geen zicht hebben op de waarheid, hebben deze gebeurtenis daarentegen 
uitgelegd als zijnde door hun hoofdgod, Marduk, aangestuurd en geleid.  
Deze gang van zaken doet niets af aan de waarheid van het boek Ezra. Integendeel, het geeft 
ons juist een krachtig argument voor de historische betrouwbaarheid van de gebeurtenissen in 
Ezra, omdat het door buiten-Bijbelse bronnen wordt bevestigd.  
 
Hiermee wil ik de kwestie rond het bevrijdingsedict van Kores laten rusten en kijken naar 
andere zaken die in het boek Ezra naar voren komen. Het interessante aan het boek Ezra is 

                                                
6 On the Reliability of the Old Testament, Kitchen (45) 
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namelijk dat dit eigenlijk het laatste historische boek is voor de Nieuw Testamentische 
periode (samen met het boek Nehemia natuurlijk). Dat betekent dat heel wat zaken die in Ezra 
in gang gezet worden in de tijd van de Heer Jezus nog merkbaar geweest zullen zijn.  
Ten eerste kunnen we de opmerkelijke spanningen tussen de Joden en de Samaritanen die in 
de Nieuwe Testament periode een rol speelden, verklaren vanuit de tijd van Ezra7. In Ezra 4 
lezen we hoe een buurvolk met de pas teruggekeerde ballingen wilde meebouwen aan de 
tempel omdat zij de God van de Joden evengoed zochten (4:2). Zerubbabel en de zijnen 
weigerden echter en vanaf dat moment deed het buurvolk, dat wij nu kunnen identificeren als 
de Samaritanen, er alles aan om de Joden dwars te zitten. Zo erg zelfs dat de bouw van de 
tempel gestaakt moest worden. De houding van Zerubbabel en de zijnen is te verklaren uit het 
feit dat naar de Joodse overtuiging de Samaritanen bedorven waren door zich te vermengen 
met de vreemde volkeren die de Assyrische koning Esarhaddon  in deze streek had 
ondergebracht (Ezr 4:2; 2 Kn 17:248). De Samaritanen zagen zichzelf echter als de trouwe 
aanhangers van de Mozaïsche traditie en van daaruit deelden ze het streven om de tempel in 
Jeruzalem te herbouwen. De spanningen die zich voordeden tussen de Joden en de 
Samaritanen betroffen ook niet het gezag van de Wet (de Pentateuch, de eerste vijf boeken 
van Mozes), maar de vraag wie het ware volk van de Wet was. De kloof tussen de Joden en de 
Samaritanen werd steeds dieper en uiteindelijk bouwden de Samaritanen in de 4e eeuw op de 
berg Gerizim hun eigen tempel.  

 
Dit wetende snappen we ook meer van het gesprek tussen de Heer Jezus en de Samaritaanse 
vrouw (Joh 4:20-24). Hierin geeft zij aan dat de Samaritanen op hun eigen berg aanbidden (en 
dat doen tot op de dag van vandaag), maar dat de Joden zeggen dat Jeruzalem de plaats van 
aanbidding is. De Heer Jezus neemt vervolgens uitdrukkelijk stelling vóór het Joodse 
standpunt, uit wie het heil is (vers 22), maar wijst de vrouw ook op het feit dat ware 
aanbidding een zaak van het hart is, aanbidding in geest en waarheid. 

 
Ten tweede zien we in de periode van Ezra een heel klein begin van de religieuze ijver van de 
Farizeeërs en schriftgeleerden. Ezra wordt namelijk wel de ‘vader van het Judaïsme’ 
genoemd. Het Judaïsme heeft in onze oren vaak een negatieve bijklank, omdat wij daarbij 
denken aan het geïnstitutionaliseerde Jodendom, dat vervallen is in het zogenaamde 
‘legalisme’ of ‘wetticisme’ (de strikte navolging van de Wet). Zowel de Heer Jezus als Paulus 
bekritiseerden deze godsdienstigheid zeer. Ondanks het feit dat Ezra een zeer positieve rol 
inneemt in de Bijbel is het waarschijnlijk dat hij onbedoeld een eerste aanzet heeft gegeven tot 
dit wetticisme.  

 
Gedurende de periode dat de Joden in Babylon verbleven, ontwikkelden zij een krachtig 
godsdienstig leven. Door de val van Jeruzalem, de verwoesting van de tempel en de deporatie 
naar een vreemd land zagen de Joden zich als volk met de ondergang bedreigt. Het grote 
gevaar dreigde dat zij zouden opgaan in hun heidense omgeving en daarom legden zij zich toe 
op de studie van de Thora en andere heilige boeken. Zo wisten de Joden een nieuwe 
staatswezen op te richten dat vrij was van territoriale beperkingen of politieke banden en 
uitsluitend gegrond was op vroomheid, kennis en studie. Deze hoge ontwikkeling onder de 

                                                
7 De wereld van het Oude Testament, Anderson (477-478, 495) 
8 Een vergelijking tussen deze twee teksten doet vermoeden dat de koning van Assur uit 2 Kn 17:24 koning 
Esarhaddon moet zijn. Het opvallende is dat het eerste gedeelte van 2Kn 17 spreekt over de Assyrische koning 
Salmanassar. Dit is Salmanassar V, ook bekend als Sargon II. Tussen deze koning en Esarhaddon heeft ook nog 
de beroemde koning Sanherib geregeerd, dus het is aannemelijk dat er tussen 2Kn 17:23 en vers 24 een bepaalde 
tijdspanne zit; Der Grosse Ploetz (90) 
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Joden verklaart ook hun hoge invloedrijke posities aan het hof (denk aan Daniël, Esther, 
Mordechai, Nehemia). 
Uit deze groep Joden kwam de priester-schriftgeleerde Ezra voort. Met koninklijke volmacht 
vertrok hij naar de kleine Joodse gemeenschap in Judea waar hij godsdienstige hervormingen 
tot stand bracht. We lezen in Ezra dat hij ‘een schriftgeleerde was die bekwaam was in de wet 
van Mozes’ (7:6) en dat hij ‘zijn hart erop gezet had om in Israël inzetting en verordening te 
onderwijzen’ (7:10).  In Nehemia 8 lezen we vervolgens hoe Ezra las uit de wet van Mozes 
om het Nieuwjaarsfeest te vieren. 9  
 
We zien in dat gedeelte ook hoe de Levieten de wet aan het volk uitlegde. Hierin zien we een 
verklaring voor het opmerkelijke onderscheid tussen de Leviet en de priester (in bijvoorbeeld 
het verhaal van de barmhartige Samaritaan, Lk 10). De priesters, die hun afstamming tot 
Aäron terugleidden, verrichtten de dienst aan het altaar. De Levieten, die Mozes als hun 
stamvader beschouwden, moesten uitleg geven over de betekenis van Israëls geloof (2Kr 
15:3; 17:8-9; 35:3).10 
 
Het was niet nieuw dat bij zulke gelegenheden de Thora werd voorgelezen (zie bijvoorbeeld 
Dt 31:11), maar Ezra wenste dat de Thora het hoogste gezag kreeg en daarom moest het 
gelezene verklaard worden, zodat men het zou begrijpen en er naar zou handelen. De 
letterlijke tekst moest worden geïnterpreteerd naar de gewijzigde omstandigheden. Hierdoor 
werd de Thora toegankelijk voor iedereen en de norm voor het Joodse gebruik op alle 
gebieden van het leven, godsdienstig, economisch, juridisch enzovoorts. 
 
Er zitten twee kanten aan deze ontwikkeling. Aan de ene kant zorgde de positie van de Thora 
ervoor dat het Jodendom geen godsdienst werd die zich alleen bezighield met rituelen en 
gebruiken, maar die het hele leven omvatte. Ook zorgde de Thora ervoor dat de zuiverheid 
van de godsdienst zou blijven bestaan en zo aanpassing aan de heidense omgeving werd 
tegengegaan, waardoor het voorbestaan van het Jodendom in gevaar kon worden gebracht. 
Ook zorgde de krachtige rol van de Thora ervoor dat de Joden in de verstrooiing een 
geestelijk eenheid bleven vormen. De synagoge werd bijvoorbeeld de plaats van samenkomst 
waar uit de Thora werd onderwezen.  
Aan de andere kant echter ontstonden sekten en stromingen die een extreme naleving 
voorstonden die volledig bezit nam van het geestelijk leven. Er werden 
voorzichtigheidsbepalingen bedacht die ‘omheiningen’ werden genoemd en ervoor moesten 
zorgen dat de Thora op geen enkele manier werd geschonden. Zo mocht bijvoorbeeld op de 
sabbat geen werktuig ter hand worden genomen, om maar te voorkomen dat het gebruikt zou 
worden. Ook bekend zijn het vooraf vastgestelde aantal stappen dat gezet mocht worden op de 
sabbat. In de tijd van de Heer Jezus waren de Farizeeërs de bekendste groep die tot deze 
extreme stroming behoorden. Het is duidelijk dat de Heer Jezus niets zag in deze wettische 
naleving, omdat het geen zaak van het hart meer was, maar een zaak van uiterlijk vertoon. 
 
We moeten niet denken dat het Ezra is geweest die heeft aangezet tot deze uitwas van het 
religieuze leven. Als we lezen in Ezra en Nehemia dan zien we duidelijk dat de intentie van 
Ezra lag in de terugkeer naar de voorschriften van Gods woord om heilig, afgezonderd van de 
heidense volken te leven.  
Juist ten tijde van heidense dreiging ontstond de behoefte tot meer heiliging en toewijding. 
Het ontstaan van de Farizeese partij valt mogelijk samen met de oorlogen van de 
Makkabeeën, die zich sterk verzetten tegen de oprukkende invloed van het Hellenisme (zie 
                                                
9 Het Jodendom, Epstein (87-91) 
10 De wereld van het Oude Testament, Anderson (493) 
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vorige les). De toewijding en de heiliging is natuurlijk niet hetgeen wat de Heer Jezus 
afkeurde, maar Hij waarschuwde voor de huichelarij (Lk 12:1). Gelukkig mogen wij weten 
dat wij zijn geheiligd en gerechtvaardigd door het werk van de Heer Jezus (Ro 5:9, 1Ko 6:11, 
Hb 10:10). Daarom kan er bij ons geen ruimte meer zijn voor uiterlijk vertoon of huichelarij. 

 
 Boodschap 
Er keerden ongeveer 50.000 mensen (Ezr 2:64-67) terug naar Palestina. Er is veel gesproken 
over de zogenaamde verloren stammen van Israël, waarover verschillende opvattingen 
bestaan. Er is een opvatting die er vanuit gaat dat er helemaal geen stammen verloren zijn 
gegaan. In Ezra 6:17 lezen we namelijk uitdrukkelijk dat er twaalf geitenbokken werden 
geslacht voor geheel Israël. Ook in het Nieuwe Testament vinden we geen aanleiding om te 
aan te nemen dat er sprake is van zogenaamde verloren stammen. In Handelingen 26:7 spreekt 
Paulus uitdrukkelijk over twaalf stammen en in Jakobus 1:1 groet Jakobus de twaalf stammen 
in de verstrooiing. Ook Lukas 22:30 spreekt uitdrukkelijk over twaalf stammen op de dag van 
het oordeel. Het feit dat er maar zo’n klein gedeelte van het Joodse volk is teruggekeerd, ligt 
eerder in het feit dat de meeste Joden zich hadden gesetteld in Babylon en geen behoefte 
voelden om terug te keren naar het beloofde land11. 
Aan de andere kant echter wordt er alleen gesproken over de familiehoofden van Juda en 
Benjamin en over de Levieten (Ezr 1:5). Het feit dat er slechts een klein gedeelte is 
teruggekeerd komt overeen met het idee van ‘het overblijfsel’, waarover we veelvuldig 
hoorden in de pre-exilische profetieën.    
 
Voor de terugkerende rest klinkt in het boek Ezra de boodschap dat het hele wereldgebeuren 
in de handen van de Heer God is. Hij werkt het in de geest van Kores uit om Zijn volk te laten 
gaan (Ezr 1:1) en Hij werkt het ook in de geest van de terugkerenden uit om te gaan (Ezr 1:5). 
De hele onderneming is dus gegrond in de wil van God. Hierbij moeten we echter niet 
vergeten dat de heerlijkheid des Heren nog steeds is vertrokken uit Jeruzalem (zie de lessen 
over Ezechiël) en dat de macht op aarde is overgedragen aan het volkerenhoofd te beginnen 
bij Nebukadnessar (Dn 2:37-38). Dat wil zeker niet zeggen dat er geen relatie meer mogelijk 
was tussen God en Zijn volk. We zien dat God nog tot Zijn volk spreekt bij monde van de 
profeten Haggaï en Zacharia en wie zien ook dat het teruggekeerde volk zelf het aangezicht 
van God zoekt. Een prachtige illustratie hiervan is Ezra 3:3 waar de vrees voor de volken de 
teruggekeerde Israëlieten niet aanzet tot de herbouw van de muur, waar wij zelf snel aan 
zouden denken, maar tot de herbouw van het altaar, om offers te kunnen brengen aan de Heer 
God!   
 
We moeten niet denken dat deze opleving van heiligheid een nieuwe fase van de 
heilsgeschiedenis inluidde. Want we hebben al gezien dat dit aanvankelijk oprechte streven 
naar heiligheid in de loop van de tijd veranderde in uiterlijk vertoon. En dat niet alleen, zelfs 
in de tijd van Ezra zien we al dat er niet zo nauw meer werd omgesprongen met de regels die 
God had gesteld. Namelijk tegen de strikte eis in om geen vrouwen uit de heidenen te trouwen 
(Ex 34:11-16; Dt 7:1-4), hadden de Joodse mannen dit toch gedaan, waardoor het heilige zaad 
zich vermengd had met de volken der landen (Ezr 9:2). Het heil kon dus nog steeds niet 
bereikt worden door het houden van de wet, omdat de mens hiertoe niet in staat bleek. Het 
uitkijken bleef naar de Ware Verlosser Jezus Christus. 
 
 
 

                                                
11 Expository Outlines on the Old Testament, Wiersbe (379) 
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 Toepassing 
Het is altijd goed om je af te vragen wat je zou missen in je geestelijk leven als een bepaald 
Bijbelboek niet in de Bijbel zou staan. Wat zouden we missen als het boek Ezra niet in de 
Bijbel zou staan? 
- Ten eerste zouden we minder goed zicht hebben op het ontstaan van de situatie in Israël 

ten tijde van de Heer Jezus.  
- Ten tweede zouden  we niet de geweldige belofte van God in vervulling hebben zien gaan 

dat een overblijfsel zou terugkeren naar het land Israël.  
- Ten derde zouden we enkele belangrijke Bijbelse principes voor ons geestelijk leven 

missen, die ik hieronder kort wil bespreken. 
 
In Ezra zien we volgens mij drie grote gevaren voor ons geestelijk leven, die in eerste 
instantie voor Israël golden, maar ons tot voorbeeld kunnen zijn (vergelijk 1Kor 10:1-13). 
Deze drie gevaren komen goed overeen met drie belemmeringen die de Heer Jezus in Lukas 
14 beschrijft als het gaat om discipelschap.  
 
(1) Slechts een gedeelte van het Joodse volk keerde terug naar het beloofde land. Het was niet 

zo dat koning Kores had bepaald dat maar een beperkt aantal mochten terugkeren, maar er 
waren blijkbaar Joden die het best hadden in Babylon. Zij hadden helemaal geen behoefte 
aan de terugkeer naar een verwoest land, waar gevaren en ontberingen hun riante leven 
volledig zouden omgooien. In plaats van uit te stappen in de beloftes die de Heer God had 
gedaan, bleven zij liever in hun gemakkelijke aangepaste leven.  
 
In hoeverre zijn wij bereid, als een geheiligd en apart gezet volk temidden van een 
samenleving die niets van (de ware) God wil weten, om van onze gemakken afstand te 
doen? Of zijn wij inmiddels ook aangepast aan onze omgeving, hebben wij ons riant 
ingedekt met de zekerheden en geneugten die deze wereld ons biedt, zodanig dat we eraan 
vastzitten en niet meer kunnen gaan, wanneer God dat ‘in onze geest wekt’ (Ezr 1:5)? 
 
De Heer Jezus zegt: ‘Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, 
mijn discipel kunnen zijn’ (Lk 14:33). 
 

(2) Toen de teruggekeerde ballingen begonnen aan de herbouw van de tempel ondervonden 
ze al heel snel tegenstand (Ezr 4). Deze tegenstand kwam tot hen in vier fasen:  

 
1. Compromis (4:1-3) 
2. Ontmoediging (4:4-5) 
3. Aanklacht (5:6-22) 
4. Kracht en geweld (4:23) 
 
Deze tegenstand leidt ertoe dat het werk aan het huis van God gestaakt wordt (Ezr 5:24). 
Dit was tegen de wil van de Heer God in, zoals we kunnen opmaken uit het optreden van 
de profeten Haggaï en Zacharia (Ezr 5:1; 6:14). 
 
Ook wij liggen onder vuur van de tegenstander (de letterlijke betekenis van satan is 
‘tegenstander’). Het is goed wanneer wij ons bewust zijn van zijn tactieken. Satan zal 
altijd proberen om ons zover te krijgen dat wij onze levensheiliging compromitteren. Ook 
zal hij ons proberen te ontmoedigen door ons te laten denken dat wij niet in staat zijn om 
de taak die God ons heeft opgedragen te volvoeren. Een typische activiteit van de satan is 
aanklacht. In Openbaring 12:10 lezen we dat hij de aanklager is van de broeders, die hen 
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dag en nacht aanklaagt voor God. Maar wij hebben een Voorspraak bij de Vader wanneer 
wij gezondigd hebben (1Jh 2:1), daarom moeten wij elke zonde direct belijden, zodat de 
satan geen aanklacht heeft tegen ons, want de Heer Jezus vergeeft ons dan de zonden en 
reinigt ons van al onze ongerechtigheden (1Jh 1:9). Doen wij dat niet dan zal de satan 
komen en met kracht en geweld onze dienst aan God beëindigen. 
 
De Heer Jezus zegt: ‘Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan Mijn discipel niet 
zijn’ (Lk 14:27). Het dragen van een kruis is een weg van tegenstand en 
zelfverloochening. 

 
(3) Toen de teruggekeerde ballingen zich hadden gevestigd in het land en Ezra aankwam om 

het volk te onderrichten in de wet, bleek al snel dat het compromis in heiligheid had 
toegeslagen. De Joodse mannen hadden tegen het uitdrukkelijke gebod van God in toch 
vrouwen uit de volken getrouwd en kinderen bij hen gekregen. Daarmee moest gebroken 
worden. Dat was een loodzware opgave, daarom ging er ook een lange periode aan vooraf 
zoals we kunnen lezen in Ezra 10:16-17.  

 
Zitten wij vast aan dingen die onze levensheiliging compromitteren of onze relatie met de 
Heer Jezus verstoren? 
 
De Heer Jezus zegt: ‘Indien iemand tot Mij komt, en niet haat (NBV: breekt met) zijn 
vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, 
die kan mijn discipel niet zijn’ (Lk 14:26).   
Dit is één van de moeilijkst teksten uit de Bijbel, omdat het zo’n radicale breuk vraagt van 
een discipel dat het bijna onmogelijk lijkt om uit te voeren. Het is overigens geen tekst die 
moet worden toegepast in de zin van het wegsturen van de vrouwen in Ezra, omdat het 
daarom om een onheilige verbintenis ging. Mijns inziens heeft deze tekst betrekking op de 
bereidheid om te breken met zelfs de meest dierbare dingen (tot ons eigen leven toe) als 
wij de Heer Jezus volgen. 


