
EZRA

EEN VERKLARING MET PRAKTISCHE OPMERKINGEN 
VAN HET BOEK EZRA. 

De Joodse kerk heeft in dit boek een gans ander aanzien dan zij vroeger had; haar toestand is veel
beter en aangenamer dan hij in Babel geweest is, maar staat toch verre achter bij wat hij vroeger
was. Er is nu weer leven in de dorre beenderen, maar het volk is in de gestaltenis eens
dienstknechts; het juk hunner gevangenschap is afgenomen, maar de tekenen ervan zijn nog op hun
hals te bespeuren. Van koningen horen wij niet meer, de kroon is van hun hoofd gevallen. Met
profeten zijn zij gezegend, om hen te leiden en te besturen bij hun wederherstelling in het land, maar
na een wijle houdt de profetie onder hen op, totdat de grote Profeet en Zijn voorloper verschijnen.
De geschiedenis, vervat in dit boek, is de vervuiling van Jeremia’s profetie betreffende den terugkeer
der Joden uit Babel aan het einde van zeventig jaren en een type van de vervulling der profetieën van
de Apocalyps betreffende de verlossing van de Evangeliekerk uit het Nieuw-Testamentische Babel.
Ezra bewaarde de gedenkschriften van deze grote omwending en heeft ze in dit boek aan de kerk
overgeleverd. Zijn naam betekent een helper, en dat is hij voor dat volk geweest. Een bijzonder
bericht nopens hem zullen wij vinden in Hoofdstuk VII, waar hij zelf op het toneel der handeling
verschijnt. Het boek geeft ons een bericht:

I. Van den terugkeer der Joden uit hun gevangenschap, Hoofdstuk 1 en 2. 

II. Van het bouwen van den tempel, van den tegenstand, die daarbij ontmoet werd, en de voltooiing
er van in weerwil van dien tegenstand, Hoofdstuk 3-6. 

III. Van Ezra’s komst te Jeruzalem, Hoofdstuk 7 en 8. 

IV. Van den goeden dienst, dien hij daar deed, door hen, die vreemde vrouwen gehuwd hadden, te
verplichten om ze weg te zenden, Hoofdstuk 9 en 10. Dit opnieuw beginnen der Joodse natie was
gering, maar haar laatste is zeer vermeerderd geworden. 

 



HOOFDSTUK 1

1 In het eerste jaar nu van Kores, koning van Perzie, opdat volbracht wierd het woord des
HEEREN, uit den mond van Jeremia, verwekte de HEERE den geest van Kores, koning van Perzie,
dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschrift, zeggende:
2 Zo zegt Kores, koning van Perzie: De HEERE, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der
aarde gegeven; en Hij heeft mij bevolen Hem een huis te bouwen te Jeruzalem, hetwelk in Juda is.
3 Wie is onder ulieden van al Zijn volk? Zijn God zij met hem, en hij trekke op naar Jeruzalem, dat
in Juda is, en hij bouwe het huis des HEEREN, des Gods van Israel; Hij is de God, Die te Jeruzalem
woont.
4 En al wie achterblijven zou in enige plaatsen, waar hij als vreemdeling verkeert, dien zullen de
lieden zijner plaats bevorderlijk zijn met zilver, en met goud, en met have, en met beesten; benevens
een vrijwillige gave, voor het huis Gods, Die te Jeruzalem woont.
5 Toen maakten zich op de hoofden der vaderen van Juda en Benjamin, en de priesteren en de
Levieten, benevens een iegelijk, wiens geest God verwekte, dat zij optrokken om te bouwen het
huis des HEEREN, die te Jeruzalem woont.
6 Allen nu, die rondom hen waren, sterkten hunlieder handen met zilveren vaten, met goud, met
have, en met beesten, en met kostelijkheden; behalve alles, wat vrijwillig gegeven werd.
7 Ook bracht de koning Kores uit, de vaten van het huis des HEEREN, die Nebukadnezar uit
Jeruzalem had uitgevoerd, en had gesteld in het huis zijns gods.
8 En Kores, de koning van Perzie, bracht ze uit door de hand van Mithredath, den schatmeester, die
ze aan Sesbazar, den vorst van Juda, toetelde.
9 En dit is hun getal: dertig gouden bekkens, duizend zilveren bekkens, negen en twintig messen;
10 Dertig gouden bekers, vierhonderd en tien andere zilveren bekers; andere vaten, duizend.
11 Alle vaten van goud en van zilver waren vijf duizend en vierhonderd; deze alle voerde Sesbazar
op, met degenen, die van de gevangenis opgevoerd werden, van Babel naar Jeruzalem.



In dit hoofdstuk hebben wij: 

I. De proclamatie, die Cyrus, koning van Perzië, heeft uitgevaardigd voor de vrijlating van al de
Joden, die hij in Babel in gevangenschap vond, en het bouwen van de tempel te Jeruzalem, vers 1-4.

II. De terugkeer van velen vers 5, 6. 

III. Orders gegeven voor het teruggeven van de vaten van de tempel, vers 7-11. 

En dit is het aanbreken van de dag hunner bevrijding. 



Ezra 1:1-4 

Het zal goed zijn om hier eens na te gaan: 

1. Hoe de toestand was van de gevangen doden in Babel. In vele opzichten was hij diep treurig; zij
waren in de macht van hen, die hen haatten, hadden niets, dat zij het hun konden noemen; geen
tempel, geen altaar. Als zij psalmen zongen, werden zij door hun vijanden bespot, en toch waren er
profeten onder hen. 

Ezechiël en Daniel werden afgezonderd gehouden van de heidenen; sommigen van hen kregen hoge
bedieningen aan het hof, anderen waren goed gevestigd op het land, en allen werden zij gesteund en
gedragen door de hoop dat zij ter bestemder tijd naar hun eigen land zouden terugkeren. In de
verwachting daarvan hielden zij de onderscheidingen hunner geslachten in stand, bewaarden zij de
kennis van hun Godsdienst en koesterden zij een diepen afkeer van afgoderij. 

2. Wat de toestand was van de regering, onder welke zij zich bevonden. Nebukadnezar heeft velen
van hen weggevoerd in gevangenschap in het eerste jaar zijner regering, dat het vierde was van
Jojakim. 

Nebukadnezar heeft twee en veertig jaren (604-56 geregeerd; zijn zoon Evilmerodach anderhalf
jaar (561-560). Deze werd vermoord door Neriglissar, die van 559-556 regeerde. Diens zoon
Labasji-Merodach werd na een regering van negen maanden vermoord en opgevolgd door
Nabonedus (556-539). In 546 droeg deze het feitelijk bestuur op aan zijn zoon Belsasar, die
daarom in Daniel 5:1 "Koning" genoemd wordt en Daniel (in 5:1 belooft dat hij de derde (niet de
tweede) heerser in het Koninkrijk zal zijn. 

Aan Nebukadnezar wordt ten laste gelegd, dat hij zijn gevangenen niet liet losgaan naar huis toe,
Jesaja 14:17. En zo hij barmhartigheid had betoond aan de arme Joden, het zou, zegt hem Daniel,
"de verlenging van zijn vrede geweest zijn," Daniel 4:27. 

Maar eindelijk is de maat van de ongerechtigheid van Babel vol geworden, en toen werd er
verwoesting over gebracht door Cyrus, de Perziaan. Deze werd door God gebruikt als het werktuig
van de bevrijding van de Joden, waarvoor hij orders gaf, zodra hij meester was geworden van het
Babylonische rijk, en wel in 538, hetzij uit staatkunde, om zijn nieuw gevestigde heerschappij als
barmhartig en zacht voor te stellen; of, zoals sommigen denken, uit vromen eerbied voor de profetie
van Jesaja, die openbaar was gemaakt en wel bekend was meer dan honderd en vijftig jaren
tevoren, en waarin hij uitdrukkelijk genoemd werd als de man, die dit voor God doen zou, en voor
wie God grote dingen zou doen, Jesaja 44:28, 45:1 en verv. en die hem wellicht getoond was door
personen uit zijn omgeving. 

Sommigen zeggen dat zijn naam in de Perzische taal "de zon" betekent, want hij bracht licht en
genezing aan de kerk Gods, en was een voornaam type van Christus de Zon van de gerechtigheid. 

Anderen zeggen dat zijn naam betekent een "vader," en Christus is de Vader van de eeuwigheid. 

Nu wordt ons hier gezegd: 



I. Hoe deze proclamatie ontstaan is. "De Heere verwekte de geest van Kores". De harten van de
koningen zijn in de hand des Heeren als waterbeken, Hij neigt ze tot al wat Hij wil. 

Van Cyrus wordt gezegd dat hij God niet kende en Hem niet wist te dienen; maar God kende hem,
en wist hoe zich van hem te doen dienen, Jesaja 45:4. 

God regeert de wereld door Zijn invloed op de geest van de mensen, en wèlk goed er te eniger tijd
gedaan wordt, het is God, die de geest opwekt om het te doen gedachten in het hart geeft, het
verstand geeft om een recht oordeel te vormen, en de wil leidt waarheen Hij wil. 

Welke goede diensten er dus voor de kerk gedaan worden, God moet er de eer voor ontvangen. 

II. Dat zij in verband stond tot de profetie van Jeremia, door wie God niet alleen beloofd had dat zij
zouden terugkeren, maar de tijd ervoor bepaald had; welke bestemde tijd om Zion gunst te betonen,
nu gekomen was. Zeventig jaren waren vastgesteld, Jeremia 25:12; 29:10 en Hij, die de belofte
gehouden heeft betreffende Israëls verlossing uit Egypte, tot op de eigen dag toe, Exodus 12:41,
was ongetwijfeld even nauwkeurig in het houden van deze belofte. 

Wat Cyrus nu deed, was voorlang reeds gezegd de bevestiging te zijn van het woord van Gods
knechten, Jesaja 44:26. 

Jeremia was bij zijn leven gehaat en veracht, maar aldus heeft Gods voorzienigheid hem lang daarna
geëerd, dat een machtig vorst handelt ingevolge van het woord des Heeren in zijn mond. 

III. De datum van deze proclamatie. Het was in zijn eerste jaar, niet het eerste van zijn regering over
Perzië, het rijk, dat hem door geboorte toekwam, maar het eerste van zijn regering over Babel, het
rijk, dat hij had veroverd. Diegenen zijn zeer geëerd, wier geest opgewekt wordt om met God te
beginnen en Hem te dienen in hun eerste jaren. 

IV. De afkondiging ervan: zij geschiedde mondeling, hij liet een stem doorgaan door zijn gehele
koninkrijk, als de bazuin van een jubeljaar (een vreugdevol sabbatjaar na zoveel treurige), vrijheid
verkondigende aan de gevangenen. 

De bekendmaking geschiedde ook bij geschrifte, teneinde volkomen voldoende te zijn, en opdat zij
tot de afgelegen provincies gezonden kon worden, waarheen de tien stammen verstrooid waren, in
Assyrië, en Medië, 2 Koningen 17:6 K. 

V. De inhoud en strekking van deze proclamatie van de vrijheid. 

1. De inleiding legt de oorzaken en de overwegingen bloot, die hem er toe bewogen hebben, vers 2.
Zijn geest schijnt verlicht te zijn geweest met de kennis van Jehovah, want zo noemt hij Hem, de
God Israëls, als de enig levende en ware God, de God des hemels, die de vrijmachtige Heere en
beschikker is over al de koninkrijken van de aarde; van Hem zegt hij, vers 3 : Hij is de God, alleen
God, God boven allen. 



Hoewel hij God niet gekend heeft door opvoeding, heeft God nu inzoverre zich aan hem doen
kennen, dat hij deze dienst deed met het oog op Hem. Hij belijdt dat hij het doet: 

a. In dankbaarheid aan God voor de gunsten, die Hij hem geschonken had. "De God des hemels
heeft mij alle koninkrijken van de aarde gegeven". Dit klinkt wel ietwat verwaand, want er waren
vele koninkrijken van de aarde, waarover hij niets te zeggen had; maar hij bedoelt dat God hem alle
heeft gegeven, die aan Nebukadnezar gegeven waren, wiens heerschappij, zegt Daniël, aan het
einde des aardrijks reikte, Daniel 4:22. 

God is de fontein van macht; de koninkrijken van de aarde zijn tot Zijn beschikking; welk deel
sommigen ervan hebben, zij hebben het van Hem, en zij, aan wie God grote macht en uitgestrekte
bezittingen heeft toevertrouwd, moeten zich hierdoor gehouden en verplicht rekenen om veel voor
Hem te doen. 

b. Uit gehoorzaamheid aan God. "Hij heeft mij bevolen Hem een huis te bouwen te Jeruzalem";
waarschijnlijk in een droom of nachtgezicht, bevestigd door de vergelijking er van met de profetie
van Jesaja, waarin zijn doen ervan voorzegd was. 

Israëls ongehoorzaamheid aan Gods bevel, die hun dikwijls verweten is, wordt verzwaard door de
gehoorzaamheid van deze heidensen koning. 

2. Hij geeft verlof aan al de Joden in zijn gebied om op te gaan naar Jeruzalem, en er de tempel des
Heeren te bouwen, vers 3. Zijn achtslaan op God deed hem: 

a. Het wereldlijk belang zijn regering voorbijzien. Het zou in zijn staatsbelang geweest zijn om zo
groot een aantal tot dienst geschikte mannen in zijn land en onder zijn gebied te houden, en het
scheen onstaatkundig om hen wederom vasten voet te laten krijgen in hun eigen land; maar
gehoorzaamheid aan God is de beste staatkunde. 

b. De eer voorbijzien van de Godsdienst van zijn eigen land. Waarom heeft hij hun niet bevolen om
een tempel te bouwen voor de goden van Babel of van Perzië? Hij gelooft dat de God Israëls de
God des hemels is, en daarom stelt hij het Israël ten plicht Hem alleen te aanbidden; laat hen
wandelen in de naam huns Gods. 

3. Hij voegt er een verlof aan toe om een collecte te houden ter tegemoetkoming in de kosten voor
hen, die arm waren en niet in staat om ze zelf te dragen, vers 4. 

"Als er zijn die blijven omdat zij het niet kunnen bekostigen om naar Jeruzalem te gaan, zo laat de
lieden hunner plaats hen helpen." 

Sommigen houden dit voor een order aan des konings beambten, om hen uit zijn eigen inkomsten
van het nodige te voorzien, zoals in Hoofdst. 6:8. 

Maar het kan een volmacht betekenen aan de gevangenen, om aalmoezen en bijdragen te vragen en
te ontvangen van al de onderdanen des konings. 



En wij kunnen onderstellen dat de Joden zich zo goed hadden gedragen onder hun naburen, dat
deze even ijverig waren om hen te helpen omdat zij hen liefhadden, als de Egyptenaars omdat zij hen
moe waren. 

Velen tenminste zullen vriendelijk voor hen geweest zijn omdat zij zagen dat dit van de regering
welgevallig was. Cyrus gaf aan hen, die vertrokken, niet alleen zijn goede wensen mee (hun God zij
met hen, vers maar droeg ook zorg om hen te voorzien van hetgeen zij nodig hadden. Hij nam aan
dat diegenen onder hen, die er toe bij machte waren een vrijwillige gave zouden geven voor het
huis Gods, om er de herbouw van te bevorderen. Maar bovendien wilde hij, dat zij ook uit zijn eigen
rijk bijdragen zouden ontvangen. Die de tempel wel willen, moeten er wèl aan doen. 



Ezra 1:5-11 

Hier wordt ons gezegd: 

I. Hoe de proclamatie van Cyrus bij anderen geslaagd is. 

1. Daar hij de Joden vrijheid had gegeven om naar Jeruzalem te gaan, zijn velen van hen ingevolge
daarvan dan ook derwaarts opgetrokken, vers 5. 

De aanvoerders op die tocht waren de hoofden van de vaderen van Juda en Benjamin, uitnemende,
ervaren mannen, van wie met recht verwacht kon worden dat zij, gelijk zij boven hun broederen
stonden in waardigheid, hen ook voor zouden gaan in plichtsbetrachting. 

De priesters en Levieten waren-gelijk hun betaamde-onder de eersten, die hun aangezicht naar Zion
richtten. 

Als er een goed werk gedaan moet worden, zo laat de bedienaars van de Godsdienst er in
voorgaan. 

Zij, die hen vergezelden, waren de zodanigen wier hart God geneigd had om te gaan. Dezelfde God,
die de geest van Cyrus had verwekt om deze vrijheid uit te roepen, wekte hun geest op om er het
nut en voordeel van te ontvangen, want het geschiedde "niet door kracht noch door geweld, maar
door de Geest des Heeren van de heirscharen," Zacheria 6:4. 

Voor sommigen van hen was de verzoeking misschien wel sterk om in Babel te blijven, zij hadden er
zich goed en aangenaam gevestigd, hadden aangename betrekkingen aangeknoopt met hun naburen,
en zij waren bereid te zeggen: Het is ons goed hier te zijn. 

De ontmoedigingen voor hun terugkeer waren velen en sterk; de reis was lang, hun vrouwen en
kinderen ongeschikt om te reizen; hun eigen land was hun een vreemd land geworden, de weg er
heen een onbekende weg. 

Opgaan naar Jeruzalem? En wat zullen zij er doen? Het lag geheel in puin, omringd door vijanden,
voor wie zij een gemakkelijke prooi zullen wezen. Die gedachten hebben velen bewogen om in
Babel te blijven, tenminste om niet met de eersten op te trekken. Maar er waren sommigen, die over
deze bezwaren en moeilijkheden heenkwamen, het waagden om het ijs te breken, en niet vreesden
voor de leeuw op de weg, de leeuw op de straten, en zij waren degenen, wier geest door God
verwekt was. 

Door Zijn Geest en genade gaf Hij hun een edele eerzucht naar vrijheid in het hart, een Godvruchtige
liefde voor hun eigen land en een sterk verlangen naar de vrije en openbare uitoefening van hun
Godsdienst. Indien God hen aan henzelf had overgelaten en aan de raadgevingen van vlees en bloed
dan zouden zij in Babel gebleven zijn, maar Hij gaf het hun in het hart om hun aangezicht naar Zion te
richten en, als vreemdelingen, naar de weg er heen te vragen, Jeremia 50:5 want, een nieuw geslacht
zijnde, gingen zij, zoals hun vader Abraham, uit dit land van de Chaldeën, niet wetende waar zij
komen zouden, Hebreeen 11:8. 



Welk goed wij doen, wij zijn het zuiver en alleen aan de genade Gods verschuldigd; Hij verwekt
onze geest om het te doen, werkt in ons beide het willen en het werken. Van nature neigt onze geest
naar deze aarde en naar de dingen van de aarde; als hij zich opwaarts beweegt in enigerlei goede
neiging of goede daad, dan is het God, die hem verwekt. 

De roeping en aanbieding van het Evangelie zijn als Cyrus’ proclamatie: de gevangenen wordt
loslating gepredikt, Lukas 4:19. 

Zij, die gebonden zijn onder de onrechtvaardige heerschappij van de zonde en blootstaan aan het
rechtvaardig oordeel Gods, kunnen door Jezus Christus vrij worden gemaakt. Voor allen, die door
boete en berouw, door bekering en geloof, willen wederkeren tot God, tot hun plicht jegens God,
tot hun geluk in God, heeft Jezus Christus de weg geopend, en Hij laat hen opgaan van uit de
slavernij van de zonde tot de heerlijke vrijheid van de kinderen Gods. 

De aanbieding is algemeen, zij is gericht tot allen. 

Christus doet die aanbieding ingevolge van de schenking, die Zijn Vader Hem gedaan heeft van alle
macht in hemel en op aarde, (een veel grotere heerschappij dan die aan Cyrus gegeven was, en van
de opdracht, die Hem gegeven is om Hem een huis te bouwen, Hem een kerk op te richten in de
wereld, een koninkrijk onder de mensen. 

Velen, die dit blijde geklank horen, verkiezen toch om maar stil in Babel te blijven zitten; zij hebben
hun zonden lief en wagen zich niet aan de moeilijkheden van een heilig leven; maar er zijn sommigen,
die door de bezwaren en ontmoedigingen heenbreken en besluiten het huis Gods te bouwen, wat het
hun ook moge kosten. 

Dat zijn degenen, wier geest God verwekt heeft, opgeheven heeft boven de wereld en het vlees,
"en die Hij gewillig heeft gemaakt ten dage van Zijn heirkracht", Psalm 110:3. 

Aldus zal het hemelse Kanaän bevolkt worden, ofschoon er velen omkomen in Babel, en zal de
aanbieding van het Evangelie niet tevergeefs gedaan zijn. 

2. Cyrus had order gegeven, dat hun naburen hen zouden helpen, en zij deden het, vers 6. Allen, die
hen omringden, voorzagen hen van zilveren vaten, goud en have, om de kosten te bestrijden van hun
reis, en hen te helpen in het bouwen en meubileren, zowel van hun eigen huizen als van Gods huis.
Gelijk de tabernakel gemaakt werd van de roof van Egypte en de eerste tempel werd gebouwd
door de arbeid van de vreemdelingen, zo werd de tweede tempel opgericht door de bijdragen van
de Chaldeën, en dit alles wijst op de toelating ter bestemder tijd van de heidenen in de kerk. 

Als het Hem behaagt, kan God het hart van vreemdelingen neigen om vriendelijk te zijn voor Zijn
volk en hun handen doen sterken door degenen, die ze verzwakt hadden de aarde kwam de vrouw
te hulp. 

Behalve alles wat vrijwillig gegeven werd uit een beginsel van liefde tot God en Zijn huis door de
Joden zelf, die achterbleven, werd veel men kan wel zeggen onwillig-geofferd door de Babyloniërs



onder de invloed van een Goddelijke kracht, een drang op hun gemoed, waarvan zij zelf zich geen
rekenschap konden geven. 

II. Hoe deze proclamatie gesteund werd door Cyrus zelf. Om een bewijs te geven van de
oprechtheid van zijn welwillendheid jegens het huis Gods, heeft hij niet slechts het volk Gods
vrijgelaten, maar ook de vaten des tempels teruggegeven, vers 7, 8. 

Merk hier op: 

1. Hoe zorgzaam Gods voorzienigheid was voor de vaten van de tempel, zodat zij niet verloren
waren geraakt, niet versmolten waren of zo met andere vaten vermengd dat zij niet te herkennen
waren, maar nu allen tevoorschijn werden gebracht. Zulke zorg heeft God over de levende "vaten
van de barmhartigheid, de vaten van de ere," waarvan gezegd is, 2 Timotheus 2:19, 20 T : "de
Heere kent degenen, die de Zijnen zijn, en niemand uit hen zal verloren gaan". 

2. Hoewel zij in een afgodstempel geplaatst waren en waarschijnlijk in de dienst van de afgoden
gebruikt waren geworden, werden zij toch teruggegeven om voor God te worden gebruikt. God zal
het Zijne terug erlangen, en de roof van de sterk gewapende zal ten gebruike van de overwinnaar
worden aangewend. 

3. Juda had een vorst, zelfs in de gevangenschap. Sesbazar, die ondersteld wordt dezelfde te zijn als
Zerubbabel, wordt hier de vorst van Juda genoemd; de Chaldeën noemden hem Sesbazar, hetgeen
betekent: blijdschap in verdrukking, maar onder zijn eigen volk droeg hij de naam van
Zerubbabel, een vreemdeling in Babel; aldus beschouwde hij zichzelf, en dat Jeruzalem zijn tehuis,
zijn vaderland was, hoewel hij, gelijk Josefus zegt, kapitein was van de lijfwacht van de koning van
Babel. 

Hij droeg zorg voor de zaken van de Joden, en had enig gezag over hen, sedert de dood
waarschijnlijk van Jojachin of Jechonia, die hem tot zijn erfgenaam maakte, daar hij van het huis van
David was. 

4. Aan hen werden de heilige vaten toegeteld, vers 8, en hij droeg zorg voor hun veilige
overbrenging naar Jeruzalem, vers 11.. 

Het zal hen aanmoedigen om de tempel te bouwen, dat zij zo rijke meubelen hadden, om er in
geplaatst te worden, als hij gebouwd zal zijn. 

Hoewel Gods inzettingen, evenals de veten van het heiligdom, verdorven en ontwijd worden door
het Nieuw-Testamentische Babel, zullen zij toch ter bestemder tijd tot haar oorspronkelijk gebruik
en bedoeling teruggebracht worden, want geen tittel of jota van Gods instellingen zal ter aarde
vallen. 

 



HOOFDSTUK 2

1 Dit zijn de kinderen van dat landschap, die optogen uit de gevangenis, van de weggevoerden, die
Nebukadnezar, koning van Babel, weggevoerd had naar Babel, die naar Jeruzalem en Juda zijn
wedergekeerd, een iegelijk naar zijn stad;
2 Dewelken kwamen met Zerubbabel, Jesua, Nehemia, Seraja, Reelaja, Mordechai, Bilsan, Mizpar,
Bigvai, Rehum en Baena. Dit is het getal der mannen des volks van Israel.
3 De kinderen van Paros, twee duizend honderd twee en zeventig.
4 De kinderen van Sefatja, driehonderd twee en zeventig.
5 De kinderen van Arach, zevenhonderd vijf en zeventig.
6 De kinderen van Pahath-moab, van de kinderen van Jesua-joab, twee duizend achthonderd en
twaalf.
7 De kinderen van Elam, duizend tweehonderd vier en vijftig.
8 De kinderen van Zatthu, negenhonderd vijf en veertig.
9 De kinderen van Zakkai, zevenhonderd zestig.
10 De kinderen van Bani, zeshonderd twee en veertig.
11 De kinderen van Bebai, zeshonderd drie en twintig.
12 De kinderen van Azgad, duizend tweehonderd twee en twintig.
13 De kinderen van Adonikam, zeshonderd zes en zestig.
14 De kinderen van Bigvai, twee duizend zes en vijftig.
15 De kinderen van Adin, vierhonderd vier en vijftig.
16 De kinderen van Ater, van Hizkia, acht en negentig.
17 De kinderen van Bezai, driehonderd drie en twintig.
18 De kinderen van Jora, honderd en twaalf.
19 De kinderen van Hasum, tweehonderd drie en twintig.
20 De kinderen van Gibbar, vijf en negentig.
21 De kinderen van Bethlehem, honderd drie en twintig.
22 De mannen van Netofa, zes en vijftig.
23 De mannen van Anathoth, honderd acht en twintig.
24 De kinderen van Azmaveth, twee en veertig.
25 De kinderen van Kirjath-arim, Cefira en Beeroth, zevenhonderd drie en veertig.
26 De kinderen van Rama en Gaba, zeshonderd een en twintig.
27 De mannen van Michmas, honderd twee en twintig.
28 De mannen van Beth-el en Ai, tweehonderd drie en twintig.
29 De kinderen van Nebo, twee en vijftig.
30 De kinderen van Magbis, honderd zes en vijftig.
31 De kinderen van den anderen Elam, duizend tweehonderd vier en vijftig.
32 De kinderen van Harim, driehonderd en twintig.
33 De kinderen van Lod, Hadid en Ono, zevenhonderd vijf en twintig.
34 De kinderen van Jericho, driehonderd vijf en veertig.
35 De kinderen van Senaa, drie duizend zeshonderd en dertig.
36 De priesters. De kinderen van Jedaja, van het huis van Jesua, negenhonderd drie en zeventig.
37 De kinderen van Immer, duizend twee en vijftig.
38 De kinderen van Pashur, duizend tweehonderd zeven en veertig.
39 De kinderen van Harim, duizend en zeventien.
40 De Levieten. De kinderen van Jesua en Kadmiel, van de kinderen van Hodavja, vier en zeventig.



41 De zangers. De kinderen van Asaf honderd acht en twintig.
42 De kinderen der poortiers. De kinderen van Sallum, de kinderen van Ater, de kinderen van
Talmon, de kinderen van Akkub, de kinderen van Hatita, de kinderen van Sobai; deze allen waren
honderd negen en dertig.
43 De Nethinim. De kinderen van Ziha, de kinderen van Hasufa, de kinderen van Tabbaoth;
44 De kinderen van Keros, de kinderen van Siaha, de kinderen van Padon;
45 De kinderen van Lebana, de kinderen van Hagaba, de kinderen van Akkub;
46 De kinderen van Hagab, de kinderen van Samlai, de kinderen van Hanan;
47 De kinderen van Giddel, de kinderen van Gahar, de kinderen van Reaja;
48 De kinderen van Rezin, de kinderen van Nekoda, de kinderen van Gazzam;
49 De kinderen van Uza, de zonen van Paseah, de kinderen van Bezai;
50 De kinderen van Asna, de kinderen der Mehunim, de kinderen der Nefusim;
51 De kinderen van Bakbuk, de kinderen van Hakufa, de kinderen van Harhur;
52 De kinderen van Bazluth, de kinderen van Mehida, de kinderen van Harsa;
53 De kinderen van Barkos, de kinderen van Sisera, de kinderen van Thamah;
54 De kinderen van Neziah, de kinderen van Hatifa.
55 De kinderen der knechten van Salomo. De kinderen van Sotai, de kinderen van Sofereth, de
kinderen van Peruda;
56 De kinderen van Jaala, de kinderen van Darkon, de kinderen van Giddel;
57 De kinderen van Sefatja, de kinderen van Hattil, de kinderen van Pocheret-hazebaim, de
kinderen van Ami.
58 Al de Nethinim, en de kinderen der knechten van Salomo, waren driehonderd twee en negentig.
59 Dezen togen ook op van Tel-melah, Tel-harsa, Cherub, Addan en Immer; doch zij konden
hunner vaderen huis en hun zaad niet bewijzen, of zij uit Israel waren.
60 De kinderen van Delaja, de kinderen van Tobia, de kinderen van Nekoda, zeshonderd twee en
vijftig.
61 En van de kinderen der priesteren, de kinderen van Habaja, de kinderen van Koz, de kinderen
van Barzillai, die van de dochteren van Barzillai, den Gileadiet, een vrouw genomen had, en naar hun
naam genoemd was.
62 Dezen zochten hun register, onder degenen, die in het geslachtsregister gesteld waren, maar zij
werden niet gevonden; daarom werden zij als onreinen van het priesterdom geweerd.
63 En Hattirsatha zeide tot hen, dat zij van de heiligste dingen niet zouden eten, totdat er een priester
stond met urim en met thummim.
64 Deze ganse gemeente te zamen was twee en veertig duizend driehonderd en zestig.
65 Behalve hun knechten en hun maagden, die waren zeven duizend driehonderd zeven en dertig; en
zij hadden tweehonderd zangers en zangeressen.
66 Hun paarden waren zevenhonderd zes en dertig; hun muildieren, tweehonderd vijf en veertig;
67 Hun kemelen, vierhonderd vijf en dertig; de ezelen, zes duizend zevenhonderd en twintig.
68 En sommigen van de hoofden der vaderen, als zij kwamen ten huize des HEEREN, die te
Jeruzalem woont, gaven vrijwilliglijk ten huize Gods, om dat te zetten op zijn vaste plaats.
69 Zij gaven naar hun vermogen tot den schat des werks, aan goud, een en zestig duizend
drachmen, en aan zilver, vijf duizend ponden, en honderd priesterrokken.
70 En de priesters en de Levieten, en sommigen uit het volk, zo de zangers als de poortiers, en de
Nethinim woonden in hun steden, en gans Israel in zijn steden.



In het vorige hoofdstuk zagen wij dat, na Cyrus’ proclamatie, velen uit Babel zijn teruggekeerd; nu
hebben wij hier een lijst van de onderscheidene geslachten, die wedergekeerd zijn, vers 1. 

I. De aanvoerders, vers 2. 

II. Het volk, vers 3-35. 

III. De priesters en Levieten en de bedienden des tempels, vers 36-63. 

IV. De som totaal, met een bericht van hun gevolg, vers 64-67. 

V. Hun gaven ten diepste van de tempel, vers 68-70. 



Ezra 2:1-35 

Wij kunnen hier opmerken: 

1. Dat een rekening werd gehouden in geschrifte van de geslachten, die uit de gevangenschap
kwamen, met het aantal van ieder geslacht. 

a. Ter hunner ere, als deel van hun beloning voor hun geloof en hun moed, hun vertrouwen op God
en hun liefde voor hun eigen land, en om anderen op te wekken om hun goed voorbeeld te volgen. 

Zij, die God eren, zullen aldus door Hem geëerd worden. De namen van alle ware Israëlieten, die
het aanbod van de verlossing door Christus aannemen, zullen tot hun eer in een nog heiliger register
vermeld worden, namelijk in het boek des levens des Lams. 

b. Tot nut van het nageslacht, opdat zij zouden weten van wie zij afstamden en aan wie zij verwant
waren. 

2. Dat zij kinderen van dat landschap, of van de provincie, genoemd worden. Juda, dat een
doorluchtig koninkrijk was geweest waaraan andere koninkrijken als provincies onderworpen
waren geworden, was nu zelf een provincie, die wetten en bevelen van de koning van Perzië had te
ontvangen en hem rekenschap was verschuldigd. 

Zie, hoe de zonde een volk vermindert en vernedert, dat door gerechtigheid verhoogd zou worden.
Maar door aldus dienstknechten gemaakt te zijn, (evenals de patriarchen door vreemdelingen en
bijwoners gemaakt te zijn in een land, dat door belofte het hun was) werden zij herinnerd aan het
betere land, dat is het hemelse, Hebreeen 11:16, een koninkrijk, dat niet bewogen kan worden, niet
in een provincie kan worden veranderd. 

3. Dat van hen gezegd wordt dat zij zijn wedergekeerd een ieder naar zijn stad, dat is: de stad, die
hun was toegewezen, waarbij ongetwijfeld het oog was gehouden op hun oorspronkelijke vestiging
onder Jozua, zo nabij mogelijk zijn zij daartoe wedergekeerd, want het blijkt niet dat anderen er in
hun afwezigheid bezit van hadden genomen, tenminste niet de zodanigen, die instaat waren hun
tegenstand te bieden. 

4. Dat de aanvoerders het eerst genoemd worden, vers 2. Zerubbabel en Jesua waren hun Mozes
en Aaron, de eerste hun voornaamste vorst, de tweede hun voornaamste priester. 

Nehemia en Mordechai worden hier genoemd sommigen denken dat zij niet de vermaarde mannen
van die naam zijn, die wij laser zullen ontmoeten, waarschijnlijk waren zij wèl dezelfden, maar later
zijn zij ten diepste van hun land naar het hof teruggekeerd. 

Sommigen van deze geslachten worden genoemd naar hun stamvaders, anderen naar de plaatsen,
waar zij vroeger gewoond hadden, zoals bij ons vele toenamen eigennamen zijn van personen,
andere van plaatsen. 



5. Er is hier een klein verschil In de getallen van sommige geslachten met die in Nehemia 7, waar
deze lijst herhaald is, hetgeen hieruit kan ontstaan zijn dat sommigen, die in het eerst hun namen
hebben opgegeven om mee op te trekken, zich later terugtrokken, gezegd hebben: ik ga, maar niet
gingen, hetgeen het aantal van het geslacht, waartoe zij behoorden, kleiner heeft doen worden,
anderen die eerst geweigerd hadden mee te gaan, hadden later berouw en gingen, en zo werd dan
hun aantal vermeerderd. 

6. Hier zijn twee geslachten, die de kinderen van Elam genoemd worden, het een in vers 7, het
andere in vers 31 en wat vreemd is, van beide is het aantal gelijk, twaalfhonderd en vier en vijftig. 

7. De kinderen van Adonikam-die naam betekent een hoog heer-waren zeshonderd zes en zestig,
juist het getal, Openbaring 13:18 dat daar gezegd wordt "het getal eens mensen" te zijn, en Hugh
Broughton denkt dat dit betrekking heeft op deze man. 

8. De kinderen van Bethlehem waren slechts honderd drie en twintig, vers 21, hoewel Bethlehem
Davids stad was, want zij was klein onder de duizenden van Juda, en toch moest uit haar de
Messias voortkomen, Micha 5:1. 

9. Anathoth is een vermaarde plaats geweest in de stam van Benjamin, en toch wordt er hier, vers
23, slechts honderd acht en twintig voor opgegeven, hetgeen toegeschreven moet worden aan de
vloek Gods, die de mannen van Anathoth over zich gebracht hebben door hun vervolging van
Jeremia, die van hun stad was, Jeremia 11:21, 23 : 

"zij zullen geen overblijfsel hebben, want Ik zal een kwaad brengen over de mannen van Anathoth".
Zie ook Jesaja 10:30 : "o ellendig Anathoth!" Niets brengt spoediger verderf over een volk dan
vervolging. 



Ezra 2:36-63 

I. Hier is een bericht van de priesters, die teruggekeerd zijn, en zij vormden een aanzienlijk getal,
ongeveer een tiende van het gehele gezelschap, want allen tezamen waren meer dan twee en veertig
duizend, vers 64, en vier geslachten van priesters bedroegen tezamen ruim twee en veertig honderd,
vers 36, 39, dat was dus een tiende, Gods deel, een gezegende vertiening. Drie van de vaderen van
de priesters, hier genoemd, waren hoofden van afdelingen, 1 Kronieken 24:7-8, 14. De vierde was
Pashur, vers 38. Indien deze de nakomelingen waren van die Pashur die Jeremia mishandelde,
Jeremia 20:1, dan is het vreemd dat een zo slecht man zo goed en zo talrijk een zaad heeft gehad. 

II. Van de Levieten. Ik moet mij verwonderen over hun klein aantal, want met de zangers en
poortwachters, vers 40-42, bedroeg hun getal slechts driehonderd en vijftig. Er was een tijd, toen de
Levieten ijveriger waren voor hun plicht dan de priesters, 2 Kronieken 29:34, maar zo was het nu
niet. Als een plaats of een familie thans beroemd is voor vrome ijver dan zal een andere het op een
andere tijd zijn. De wind blaast waarheen hij wil, en verandert van richting. 

III. Van de Nethinim, die, naar verondersteld wordt, de Gibeonieten waren, gegeven (dat is de
betekenis van hun naam) eerst door Jozua, Jozua 9:27, en daarna door David, Ezra 8:20 nadat Saul
hen uitgeworpen had, om door de Levieten in het werk van Gods huis gebruikt te worden als
houthouwers en waterputters, en met hen van de kinderen van Salomo’s knechten die hij voor
eenzelfde doel gegeven had, (of dat Joden of heidenen waren blijkt niet) en hier genoemd worden
onder de bedienden van de tempel en gerekend met de Nethinim, vers 55-58. Het is een eer om tot
Gods huis te behoren, al is het ook voor het geringste werk. 

IV. Van sommigen, die beschouwd werden als geboren Israëlieten, en van anderen als priesters,
maar die hun recht op die eer niet voldoende konden bewijzen. 

1. Er waren sommigen, die niet konden bewijzen Israëlieten te zijn, vers 59, 60, een aanzienlijk
getal, die vermoedden dat zij van het zaad Jakobs waren, maar hun stamboom niet konden
overleggen en toch naar Jeruzalem wilden gaan, daar zij genegenheid hadden voor het huis en het
volk van God. Dezen beschaamden de geboren Israëlieten, die toch niet waarlijk Israëlieten waren,
"uit de" "wateren van Juda waren voortgekomen," Jesaja 48:1, maar de smaak van die wateren
hadden verloren. 

2. Er waren anderen, die niet konden bewijzen priesters te zijn, en toch verondersteld werden van
het zaad Aärons te wezen. Wat niet in zwart op wit bewaard wordt, zal naar alle waarschijnlijkheid
spoedig vergeten zijn. Nu wordt ons hier gezegd: 

a. Hoe zij hun bewijs hadden verloren. Een van hun voorvaderen had een dochter gehuwd van
Barzillai, die voorname man, van wie wij in Davids tijd hebben gelezen. Hij roemde in zijn
verbintenis met die eerwaardige familie, en dit hoger stellende dan de waardigheid van zijn
priesterschap, wilde hij dat zijn kinderen naar Barzillai’s geslacht genoemd en hun stamboom in de
registers van dat huis bewaard zouden worden, en niet in het huis van Aäron, en zo hebben zij hem
verloren. In Babel was er met het priesterschap niets te winnen en daarom was er hun niets aan
gelegen aan de priesterschap verwant te zijn. Zij, die hun bediening of hun verwantschap met



bedienaren van de Godsdienst een verkleining of verlaging voor zich achten, vergeten wie gezegd
heeft: ik maak mijne bediening heerlijk. 

b. Wat zij er mee verloren. Het moest niet als bewezen worden aangenomen dat zij priesters waren,
als zij hun bewijs niet konden overleggen, maar zij werden als onreinen van het priesterdom
geweerd. Nu de priesters hun rechten hadden herkregen en wederom het altaar hadden om van te
leven, wilden zij wel graag als priesters beschouwd worden. Maar zij hadden hun geboorterecht
verkocht voor de eer van voorname, in de wereld aanzienlijke mannen te zijn, en daarom werden zij
nu terecht verlaagd en werd het hun verboden van de heiligste dingen te eten. Christus zal zich
hunner schamen, die zich van Zijn en Zijn dienst geschaamd hebben. 

Het was de tirsatha, of gouverneur, die hun dit verbod oplegde. Sommigen menen dat deze
tirsatha Zerubbabel was, anderen houden hem voor Nehemia, die aldus genoemd wordt, Nehemia.
8:10, 10:I, die deze order gegeven heeft toen hij enige jaren later gekomen is. Het verbod was
echter niet absoluut, het was slechts een schorsing, totdat er een hogepriester zou zijn met urim en
tummim, door wie zij naar Gods wil betreffende deze zaak konden vragen. Dit scheen verwacht en
begeerd te zijn, maar het blijkt niet dat zij er ooit ten tijde van de tweede tempel mee bevoorrecht
werden. Zij hadden de voltooiden kanon van het Oude Testament, die beter was dan urim, en door
het gebrek aan dit orakel werd hen geleerd de Messias te verwachten, het grote orakel waarvan de
urim en tummim slechts een type waren. Het blijkt ook niet dat de ark in de tweede tempel was,
hetzij de oude, of een nieuwe, deze schaduwen zijn trapsgewijze verdwenen, naarmate het wezen
naderbij kwam, en door de profeet geeft God aan Zijn volk te kennen dat zij geen schade zullen
lijden door het gebrek aan de ark, Jeremia 3:16, 17. "In die" "dagen, wanneer zij Jeruzalem des
Heeren troon zullen noemen en alle" "heidenen tot hetzelve vergaderd zullen worden, zullen zij niet
meer" "zeggen: de ark des verbonds des Heeren, ook zal zij in het hart niet" "opkomen," want het zal
hun goed gaan zonder haar. 



Ezra 2:64-70 

I. Hier is de som totaal van het gezelschap, dat nu uit Babel was opgetrokken. De afzonderlijke
sommen, tevoren opgegeven, zijn tezamen nog geen dertig duizend, (negen en twintig duizend
achthonderd en achttien) zodat er meer dan twaalf duizend waren, die niet in deze afzonderlijke
opgaven begrepen zijn. Waarschijnlijk behoorden deze tot de overige stammen Israëls, behalve
Juda en Benjamin, maar konden zij niet zeggen tot welk bijzonder geslacht of stad zij behoorden,
maar alleen dat zij Israëlieten waren en tot welke stam zij behoorden. 

1. Nu was dit meer dan dubbel het getal van hen, die door Nebukadnezar gevankelijk naar Babel
gevoerd werden, zodat, evenals in Egypte, de tijd van hun verdrukking de tijd was van hun
vermenigvuldiging. 

2. Dezen waren slechts weinigen om er opnieuw een volk, een staat mee te grondvesten, maar
krachtens de aloude belofte, gedaan aan hun vaderen, zijn zij zó vermenigvuldigd dat zij, voordat het
laatste verderf over hen gekomen was door de Romeinen vijf honderd jaren later, een zeer talrijk
volk weren geworden. Als God zegt: vermenigvuldigt u, dan zal de kleinste tot duizend worden. 

II. Hun gevolg. Zij waren zelf weinig beter dan dienstknechten, en daarom is het niet te verwonderen
dat hun knechten en dienstmaagden, vergelijkenderwijs, weinig in aantal waren vers 65, en hun
lastdieren ongeveer evenveel vers 66, 67. Het was nu niet met hen zoals in vroegere dagen. Maar er
wordt nota genomen van twee honderd zangers en zangeressen, die zich onder hen bevonden, die,
naar wij willen veronderstellen, bedoelden hun rouw te verhogen, zoals 2 Kronieken 35:25, want er
was voorzegd dat zij bij deze gelegenheid zullen komen "wandelende en wenende," en klaagliederen
zingende, Jeremia 50:4. 

III. Hun overgaven. In vers 68 en 69 wordt gezegd: 

1. Dat zij kwamen ten huize des Heeren te Jeruzalem en toch lag dit huis, dat heilig en heerlijk
huis, nu nog in puin, maar evenals hun vader Abraham zijn zij, toen het altaar weg was, "tot de plaats
van het altaar" gekomen, Genesis 13:4, en het is de aard van de ware zonen van Zion, dat zij zelfs
het gruis er van vereren, Psalm 102:15. 

2. Dat zij vrijwillige bijdragen gaven, om het te zetten op zijn vaste plaats. Dat schijnt het eerste
huis te zijn geweest, dat zij wilden oprichten, en hoewel zij van een reis kwamen en de wereld
opnieuw moesten beginnen, (twee kostbare zaken), offerden zij toch vrijwillig voor het bouwen van
de tempel. Laat niemand klagen over de noodzakelijke onkosten van zijn Godsdienst, maar geloven
dat, als de balans wordt opgemaakt, blijken zal dat die kosten gedekt zijn. Hun offeranden waren als
niets, vergeleken met die van de vorsten in Davids tijd, toen offerden zij bij talenten, 1 Kronieken
29:7 nu bij drachmen, maar deze drachmen naar hun vermogen zijnde, waren Gode even
welgevallig, als die talenten, zoals de twee penningskens van de weduwe. De één en zestig duizend
drachmen goud zijn, naar Cumberlands berekening, gelijk aan even zoveel ponden van ons geld, en
even zoveel groten. leder pond zilver schat hij op zestig sikkelen, namelijk dertig ons, die wij kunnen
rekenen op zeven pond, tien shilling van ons geld, zodat deze vijf duizend ponden zilver meer dan
zeven en dertig duizend pond sterling van ons geld bedraagt. Het schijnt dat God hen met toeneming



van rijkdom gezegend had, zowel als met toeneming van het aantal van hun volk, in Babel, en naar
God hen voorspoedig had gemaakt, gaven zij blijmoedig voor de dienst van Zijn huis. 

3. Dat zij in hun steden woonden, vers 70. Die steden waren bouwvallig, maar omdat het hun
steden waren, die God hun had toegewezen wilden zij er gaarne in wonen en waren zij dankbaar
voor vrijheid en eigendom, al hadden zij ook weinig pracht, overvloed of macht. Hun armoede was
een slechte oorzaak, maar hun eenheid en eensgezindheid was er een goed gevolg van. Hier was
voor hen allen en voor al hun have plaats genoeg, zodat er geen strijd onder hen was, maar
volkomen harmonie, een gelukkig voorteken voor hun vestiging, gelijk hun onenigheid, in de laatste
tijden van hun staat, de voorbode was van hun verderf. 



HOOFDSTUK 3

1 Toen nu de zevende maand aankwam, en de kinderen Israels in de steden waren, verzamelde zich
het volk, als een enig man, te Jeruzalem.
2 En Jesua, de zoon van Jozadak, maakte zich op, en zijn broederen, de priesters en Zerubbabel, de
zoon van Sealthiel, en zijn broederen, en zij bouwden het altaar des Gods van Israel, om daarop
brandofferen te offeren, gelijk geschreven is in de wet van Mozes, den man Gods.
3 En zij vestigden het altaar op zijn stelling, maar met verschrikking, die over hen was, vanwege de
volken der landen; en zij offerden daarop brandofferen den HEERE, brandofferen des morgens en
des avonds.
4 En zij hielden het feest der loofhutten, gelijk geschreven is; en zij offerden brandofferen dag bij dag
in getal, naar het recht, van elk dagelijks op zijn dag.
5 Daarna ook het gedurig brandoffer, en van de nieuwe maanden, en van alle gezette hoogtijden des
HEEREN, die geheiligd waren; ook van een ieder, die een vrijwillige offerande den HEERE
vrijwilliglijk offerde.
6 Van den eersten dag af der zevende maand begonnen zij den HEERE brandofferen te offeren;
doch de grond van den tempel des HEEREN was niet gelegd.
7 Zo gaven zij geld aan de houwers en werkmeesters, ook spijs en drank, en olie aan de Sidoniers
en aan de Tyriers, om cederenhout van den Libanon te brengen aan de zee naar Jafo, naar de
vergunning van Kores, koning van Perzie, aan hen.
8 In het tweede jaar nu hunner aankomst ten huize Gods te Jeruzalem, in de tweede maand,
begonnen Zerubbabel, de zoon van Sealthiel, en Jesua, de zoon van Jozadak, en de overige hunner
broederen, de priesters en de Levieten, en allen, die uit de gevangenis te Jeruzalem gekomen waren;
en zij stelden de Levieten, van twintig jaren oud en daarboven, om opzicht te nemen over het werk
van des HEEREN huis.
9 Toen stond Jesua, zijn zonen en zijn broederen, en Kadmiel met zijn zonen, kinderen van Juda, als
een man, om opzicht te hebben over degenen, die het werk deden aan het huis Gods, met de zonen
van Henadad, hun zonen en hun broederen, de Levieten.
10 Als nu de bouwlieden den grond van des HEEREN tempel leiden, zo stelden zij de priesteren,
aangekleed zijnde, met trompetten, en de Levieten, Asafs zonen, met cimbalen, om den HEERE te
loven, naar de instelling van David, den koning van Israel.
11 En zij zongen bij beurten, met den HEERE te loven en te danken, dat Hij goed is, dat Zijn
weldadigheid tot in eeuwigheid is over Israel. En al het volk juichte met groot gejuich, als men den
HEERE loofde over de grondlegging van het huis des HEEREN.
12 Maar velen van de priesteren, en de Levieten, en hoofden der vaderen, die oud waren, die het
eerste huis gezien hadden, dit huis in zijn grondlegging voor hun ogen zijnde, weenden met luider
stem; maar velen verhieven de stem met gejuich en met vreugde.
13 Zodat het volk niet onderkende de stem van het gejuich der vreugde, van de stem des geweens
van het volk; want het volk juichte met groot gejuich, dat de stem tot van verre gehoord werd.



Aan het einde van het vorige hoofdstuk lieten wij Israël in hun steden, maar wij kunnen ons
voorstellen in hoe slechte toestand hun zaken waren: de grond onbebouwd, de steden in puin, alles
in wanorde, maar nu hebben wij hier een bericht van hun vroegtijdige zorg om de Godsdienst weer
onder hen te vestigen. Aldus hebben zij de grondslag goed gelegd, en hun werk van de rechte zijde
aangevangen. 

I. Zij hebben een altaar opgericht en er offers op geofferd, zij hielden de feesten en gaven bijdragen
tot de herbouw des tempels, vers 1-7.. 

II. Zij legden het fundament van de tempel ondereen vermenging van blijdschap en droefheid, vers
8-13. Dat was de dag van de kleine dingen, die niet veracht moet worden, Zacheria 4:10. 



Ezra 3:1-7 

I. Hier is een algemene vergadering van de teruggekeerde Israëlieten te Jeruzalem in de zevende
maand, vers 1. Wij kunnen veronderstellen dat zij in de lente uit Babel zijn gekomen, en moeten
tenminste vier maanden rekenen voor de reis, want zolang was Ezra met zijn gezelschap onderweg,
Hoofdst. 7:9. De zevende maand is dus al spoedig gekomen waarin vele van de feesten des Heeren
gevierd moesten worden, en toen kwamen zij met onderling goedvinden, veeleer dan door een
bevel, bijeen te Jeruzalem. Zij waren nog pas in hun steden aangekomen, hadden de handen vol van
allerlei zaken om zich en de hunnen van het nodige te voorzien, en dat zou hun wel tot
verontschuldiging hebben kunnen dienen om de dienst aan Gods altaar niet bij te wonen voordat de
eerste drukte voorbij was, gelijk velen dwaselijk hun komen tot het Avondmaal uitstellen tot zij
gevestigd zijn in de wereld. Maar nu zij pas van onder de tuchtroede wegens hun ongodsdienstigheid
gekomen zijn, was hun ijver voor de Godsdienst zó groot, dat zij allen hun zaken op het land
verlieten om tot Gods altaar te komen en-wat vreemd is in hun vromen ijver-zij waren allen
eensgezind, zij kwamen als één man Laat de wereldlijke zaken uitgesteld worden voor de zaken
van de Godsdienst, zij zullen er te voorspoediger om gaan. 

II. De zorg van hun leidslieden om een altaar gereed te hebben voor hen, om er de dienst bij te
wonen. Jesua en zijn broederen, de priesters, Zerubbabel en zijn broederen, de vorsten bouwden
het altaar voor de God van Israël, vers 2 op dezelfde plaats waarschijnlijk waar het gestaan had,
op dezelfde stelling, vers 2. Bisschop Patrick, opmerkende dat eer de tempel gebouwd was er een
tabernakel opgericht schijnt geweest te zijn voor de Goddelijken eredienst, evenals in Davids tijd,
niet op de berg Moria, maar op de berg Zion, 1 Kronieken 9:23, veronderstelt dat dit altaar daar
opgericht was om gebruikt te worden terwijl de tempel gebouwd werd. Laat ons hieruit leren: 

1. Met God te beginnen. Hoe moeilijker en nooddruftiger onze omstandigheden zijn, hoe meer het
ons nodig is Hem met ons mee te nemen op al onze wegen. Als wij hopen door Zijn orakelen te
worden bestuurd, zo laat ons Hem eren door onze offeranden. 

2. Te doen wat wij kunnen in de aanbidding Gods, als wij niet kunnen doen wat wij zouden
willen. Zij konden niet terstond een tempel hebben, maar zij wilden niet zonder altaar zijn. Abraham
heeft overal waar hij kwam een altaar gebouwd, en als wij overal waar wij komen de offeranden
niet brengen van gebed en lofzegging, al is het ook dat wij er wellicht het voorrecht missen van de
kandelaar van de prediking en het toonbrood van des Heeren Avondmaal, dan komen wij tekort in
onze plicht, want het altaar, dat de gave heiligt, is steeds voor ons bereid. 

Let op de reden, die hier gegeven wordt, waarom zij zich haastten om dit altaar op te richten: er was
verschrikking over hen vanwege de volken van de landen. Zij waren omringd van vijanden, die
hun en hun Godsdienst slecht gezind waren, en tegen wie zij niet opgewassen waren. En, 

a. Hoewel zij onder die verschrikking waren hebben zij toch het altaar gebouwd zo wordt de zin
door sommigen gelezen. Zij wilden zich van hun Godsdienst niet laten wegschrikken door de
tegenstand, die zij er waarschijnlijk in zullen ontmoeten. Laat ons nooit door mensenvrees in die strik
geraken. 



b. Omdat zij onder die verschrikking waren, hebben zij dit altaar opgericht. Vrees voor gevaar
moet ons aansporen tot onze plicht. Hebben wij vele vijanden? Dan is het goed God tot onze vriend
te hebben, en met Hem in gemeenschap te zijn. Laat onze vrees die goede uitwerking op ons
hebben, dat zij ons op de knieën brengt. Zelfs Saul achtte zich verloren, indien de vijand zou komen
eer hij het aangezicht des Heeren ernstig had aangebeden, 1 Samuel. 13:12. S 

III. De offeranden, die zij op het altaar offerden. Het altaar was opgericht om gebruikt te worden, en
zo gebruikten zij het dan. Zij, die een altaar hebben, moeten het niet ledig laten blijven. 

1. Zij begonnen op de eersten dag van de zevende maand, vers 6. Het blijkt niet dat zij vuur van
de hemel hadden om hun offerdienst te beginnen, zoals Mozes en Salomo het gehad hebben, zij
hebben, evenals de aartsvaders, zich van gewoon vuur bediend. 

2. Eenmaal begonnen zijnde, hebben zij het gedurig brandoffer geofferd, en bleven dit doen, vers
5, des morgens en des avonds, vers 3. Door treurige ervaring wisten zij wat het was om de
vertroosting van het dagelijks offer te moeten ontberen, het pleiten in hun dagelijks gebed, en nu
deze dienst weer begonnen was, besloten zij om hem nooit weer te laten vervallen. Het dagelijkse
lam was een type van het Lam Gods, welks gerechtigheid ons betrouwen moet zijn in al onze
gebeden. 

3. Zij namen alle gezette hoogtijden des Heeren waar, en offerden de offers, die voor ieder van
deze waren voorgeschreven, inzonderheid het Loofhuttenfeest, vers 4, 5. Nu zij zo’n grote
weldaad van God hadden ontvangen, was dit vreugdevolle feest hun zeer bijzonder aangenaam. En
nu zij zich begonnen te vestigen in hun steden, was het zeer goed en gepast om te gedenken dat hun
vaderen in tenten hebben gewoond in de woestijn. Ook werd dit feest, dat zeer bijzonder verwijst
naar Evangelietijden, zoals blijkt uit Zacheria 14:18 op zeer bijzondere wijze in ere gebracht, nu die
tijden begonnen te naderen. Van de diensten op dit feest, dat acht dagen duurde, en waarvoor
bijzondere offers waren verordineerd, wordt gezegd dat zij deden "naar het recht, van elk dagelijks
op zijn dag," zie Numeri 29:13, 17 en verv. Zo is het in het oorspronkelijke, Verbum diei in die
suo-het woord, of de zaak van de dag op de zelfde dag, een uitdrukking, die spreekwoordelijk is
geworden onder hen, die met de taal van de Schrift vertrouwd zijn. Indien het Loofhuttenfeest een
afschaduwing was van een Evangelische wandel ten opzichte van een voortdurend gespeend zijn aan
de wereld en van de blijdschap in God, dan kunnen wij hieruit afleiden dat wij allen het werk van
de dag op de zelfde dag moeten doen met het recht van elk dagelijks op zijn dag, dat is: 

a. wij moeten de tijd gebruiken door voor iederen dag iets te doen te vinden, dat nut en voordeel
oplevert. 

b. Wij moeten de gelegenheid gebruiken door ons te voegen naar het werk van de dag. Alles is
schoon op zijn tijd. De tiende dag van die maand was de verzoendag, een plechtige dag, die nu zeer
geschikt en gelegen kwam, zeer waarschijnlijk hebben zij hem waargenomen hoewel dit niet vermeld
is, ik herinner mij ook niet dat in het Oude Testament ergens melding wordt gemaakt van het
waarnemen van die dag, alsof het genoeg was dat wij er de wet van hebben in Leviticus 16, en het
Evangelie ervan dat er de voornaamste bedoeling van was, in het Nieuwe Testament. 



4. Zij offerden ieders vrijwillige offerande, vers 5. De wet eiste veel, maar zij brachten meer. Zij
hadden weinig vermogen om de kosten van hun offers te dragen, maar zij hadden veel ijver, en zij
spaarden het uit van hun eigen tafels, naar wij wel kunnen veronderstellen, om aldus het altaar
overvloedig te voorzien. Zalig zij, die uit de vuuroven van de beproeving zodanig een heilige hitte
medebrengen! 

IV. Hun toebereidselen voor het bouwen van de tempel, vers 7. Hierop hebben zij zich terstond
toegelegd, want terwijl wij doen wat wij kunnen, moeten wij er nog naar streven meer en beter te
doen. Evenals vanouds moeten Tyrus en Zidon hen van werklieden en de Libanon hen van hout
voorzien, voor beide hadden zij orders van Cyrus. Als God ons ergens toe roept, dan kunnen wij
vertrouwen dat Hij in Zijn voorzienigheid ons voorzien zal van hetgeen er voor nodig is. 



Ezra 3:8-13 

Er was onder de wedergekeerde Joden geen strijd of zij de tempel al of niet zouden bouwen,
daartoe werd onmiddellijk besloten, en wel dat het met bekwame spoed gedaan zou worden.
Welke vertroosting of lieflijkheid konden zij smaken in hun eigen land, indien zij dit teken van Gods
tegenwoordigheid en de stichting van Zijns naams gedachtenis onder hen niet hadden? Wij hebben
dus hier een bericht van het begin van dat goede werk. 

Merk op: 

I. Wanneer het werd begonnen: in de tweede maand van het tweede jaar, zodra het jaargetijde het
hun slechts zou veroorloven, vers 8 en nadat de plechtigheden van het pascha voorbij waren. Zij
gebruikten weinig meer dan een half jaar voor de toebereiding van de grond en van de materialen,
zozeer was hun hart er op gezet. Als enigerlei goed werk gedaan moet worden, dan zullen wij
verstandig handelen als wij er ons zo spoedig mogelijk toe begeven en geen tijd laten verloren gaan,
ja zelfs dan, als wij er moeilijkheden en tegenstand bij voorzien. Aldus verbinden wij er onszelf toe
en zullen wij God verbinden om er ons in te helpen. Een goed begin, zegt het spreekwoord, is het
halve werk. 

II. Wie het begonnen. Zerubbabel en Jesua met hun broederen. Gods werk zal dan waarschijnlijk
goede voortgang hebben als de overheid, de leraren en het volk er van harte aan medewerken, en
allen eenstemmig zijn om het te bevorderen. Het was God, die hun een hart gaf voor deze dienst. En
dit voorspelde welslagen. 

III. Wie er verder voor gebruikt werden: Zij stelden de Levieten over het werk, vers 8, en deze
deden het door opzicht te hebben over hen, die het werk deden, vers 9, hun handen te sterken door
goede, aanmoedigende woorden. Zij, die zelf het werk niet doen, kunnen toch goede dienst
bewijzen door hen, die het wèl doen, op te wekken en te bemoedigen. 

IV. Hoe God geloofd werd bij het leggen van het fundament van de tempel, vers 10,11, de priesters
met de trompetten, voorgeschreven door Mozes, en de Levieten met de cimbalen voorgeschreven
door David, maakten een concert van muziek, niet om het oor te strelen maar om het zingen te
begeleiden en te steunen van die eeuwige hymne, die nooit verandert en voor welke ons hart en onze
mond altijd gestemd moeten zijn: "God is goed, Zijn goedertierenheid is" "tot in eeuwigheid," het
refrein van psalm 136. Laat al de stromen van de genade nagespoord worden tot aan bron. In welke
toestand wij ook verkeren, wèlke smart ons deel zij, wèlke angsten ons kwellen, laat het erkend
worden dat God goed is en dat, wat ook moge falen, Zijn goedertierenheid nooit faalt. Laat dit
gezongen worden met toepassing op onszelf zoals hier, dat Zijn goedertierenheid niet alleen is tot in
eeuwigheid, maar dat zij tot in eeuwigheid is over Israël, over Israël toen zij gevangen waren in een
vreemd land en vreemdelingen waren in hun eigen land. Hoe het ook zij, "God is Israël goed," Psalm
73:1, goed jegens ons. Laat de herleving van de belangen van de kerk toen zij dood schenen,
toegeschreven worden aan de eeuwige voortduring van Gods goedertierenheid, want daarom is het
dat de kerk voortduurt, dat is blijft bestaan. 

V. De verschillende aandoeningen van het volk. Er was bij deze gelegenheid een merkwaardige
vermenging van gewaarwordingen. Er heersten verschillende gevoelens onder het volk van God en



ieder gaf uitdrukking aan hetgeen er bij hem omging, en toch was er geen onenigheid onder hen hun
harten waren niet van elkaar vervreemd en de gemeenschappelijke belangen werden er niet door
benadeeld of vertraagd. 

1. Zij, die alleen de ellende kenden van geen tempel te hebben, hebben toen zij het fundament voor
een gelegd zagen, de Heere geloofd met gejuich, vers 11. Voor hen scheen zelfs dit fundament reeds
groot, was het als een leven uit de doden, voor hun hongerende ziel was dit reeds zoet. Het volk
juichte met groot gejuich, zodat de stem tot van verre gehoord werd. Wij behoren dankbaar te
wezen voor het begin van zegen of genade, al is dit ook nog niet tot volkomenheid gekomen, en het
fundament van een tempel na langdurige verwoesting kan niet anders dan een fontein van vreugde
wezen voor ieder getrouw Israëliet. 

2. Zij, die zich de heerlijkheid herinnerden van de eerste tempel, die Salomo gebouwd had, en
bedachten hoever naar alle waarschijnlijkheid deze er bij zou achterstaan, misschien in afmetingen,
zeker in pracht en rijkdom, weenden met luider stem, vers 12. Indien wij de gevangenschap
dateren van het vierde jaar van Jojakim, dan was het pas twee en vijftig jaren geleden dat de tempel
verbrand was, indien van Jechonia’s gevangenschap, dan was het slechts negen en veertig. Zodat
velen, die nu leefden, hem zich nog konden herinneren in al zijn pracht en luister, en het was een
grote zegen voor de gevangenen, dat het leven van zovelen van hun priesters en Levieten verlengd
was geworden, zodat deze hun nu konden verhalen wat zij zich herinnerden van de heerlijkheid van
Jeruzalem, teneinde hen op te wekken bij hun terugkeer. Dezen nu betreurden de onevenredigheid
tussen deze tempel en de vorigen. En er was wel enige reden voor, en zo zij hun tranen in het rechte
kanaal lieten vloeien en dus de zonde beweenden, die de oorzaak was van dit treurig verschil, dan
deden zij wèl. Zonde benevelt de glans van ieder volk en van iedere kerk, en als zij zich verminderd
vinden en naar de diepte gebracht, dan moet dit aan haar geweten worden Toch was het ook hun
zwakheid, die hun deze tranen met de algemene vreugde deed vermengen, en er als het ware een
nevel over wierp. Zij verachtten de dag van de kleine dingen en waren ondankbaar voor het
goede, dat zij genoten, omdat het niet zo goed was als dat hun voorouders hadden, hoewel het veel
beter was dan zij verdienden. Laat er in de harmonie van openbare vreugde geen wanklank gehoord
worden. Het was een verzwaring van de ontmoediging, die zij hierdoor het volk gaven, dat zij
priesters en Levieten waren, die zelf hadden moeten weten, en anderen hadden moeten leren wat de
rechte gemoedsgesteldheid was die door de verschillende leidingen van Gods voorzienigheid bij hen
teweeggebracht behoorde te worden, zij hadden niet moeten toelaten dat het besef van
tegenwoordige zegeningen door de herinnering aan vroegere beproevingen verdrongen zou worden.
Deze vermenging van leed en blijdschap hier is een voorstelling van deze wereld, sommigen baden
zich in stromen van geneugten, terwijl over anderen baren en golven van leed en verdrukking
heengaan. In de hemel zingen allen, en zucht niemand, in de hel wenen en weeklagen allen, en is er
niemand die zich verblijdt maar hier op aarde kunnen wij nauwelijks het gejuich van de vreugde
van de stem des geweens onderkennen. Laat ons leren ons te verblijden met de blijden en te
wenen met de wenenden en zelf blijd te zijn als niet blij zijnde, en te wenen als niet wenende. 



HOOFDSTUK 4

1 Toen nu de wederpartijders van Juda en Benjamin hoorden, dat de kinderen der gevangenis den
HEERE, den God Israels, den tempel bouwden;
2 Zo kwamen zij aan tot Zerubbabel, en tot de hoofden der vaderen, en zeiden tot hen: Laat ons met
ulieden bouwen, want wij zullen uw God zoeken, gelijk gijlieden; ook hebben wij Hem geofferd
sinds de dagen van Esar-haddon, den koning van Assur, die ons herwaarts heeft doen optrekken.
3 Maar Zerubbabel, en Jesua, en de overige hoofden der vaderen van Israel zeiden tot hen: Het
betaamt niet, dat gijlieden en wij onzen God een huis bouwen; maar wij alleen zullen het den
HEERE, den God Israels, bouwen, gelijk als de koning Kores, koning van Perzie, ons geboden
heeft.
4 Evenwel maakte het volk des lands de handen des volks van Juda slap, en verstoorde hen in het
bouwen;
5 En zij huurden tegen hen raadslieden, om hun raad te vernietigen, al de dagen van Kores, koning
van Perzie, tot aan het koninkrijk van Darius, den koning van Perzie.
6 En onder het koninkrijk van Ahasveros, in het begin zijns koninkrijks, schreven zij een aanklacht
tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem.
7 En in de dagen van Arthahsasta schreef Bislam, Mithredath, Tabeel, en de overigen van zijn
gezelschap, aan Arthahsasta, koning van Perzie; en de schrift des briefs was in het Syrisch
geschreven, en in het Syrisch uitgelegd.
8 Rehum, de kanselier, en Simsai, de schrijver, schreven een brief tegen Jeruzalem, aan den koning
Arthahsasta, op deze manier:
9 Toen Rehum, de kanselier, en Simsai, de schrijver, en de overigen van hun gezelschap, de
Dinaieten, de Afarsathchieten, de Tarpelieten, de Afarsieten, de Archevieten, de Babyloniers, de
Susanchieten, de Dehavieten, de Elamieten,
10 En de overige volkeren, die de grote en vermaarde Asnappar heeft vervoerd, en doen wonen in
de stad van Samaria, ook de overigen, aan deze zijde der rivier, en op zulken tijd.
11 Dit is een afschrift des briefs, dien zij aan hem, aan den koning Arthahsasta, zonden: Uw
knechten, de mannen aan deze zijde der rivier, en op zulken tijd.
12 Den koning zij bekend, dat de Joden, die van u zijn opgetogen, tot ons gekomen zijn te
Jeruzalem, bouwende die rebelle en die boze stad, waarvan zij de muren voltrekken, en de
fondamenten samenvoegen.
13 Zo zij nu den koning bekend, indien dezelve stad zal worden opgebouwd, en de muren
voltrokken, dat zij den cijns, ouden impost, en tol niet zullen geven, en gij zult aan de inkomsten der
koningen schade aanbrengen.
14 Nu, omdat wij salaris uit het paleis trekken, en het ons niet betaamt des konings oneer te zien,
daarom hebben wij gezonden, en dit den koning bekend gemaakt;
15 Opdat men zoeke in het boek der kronieken uwer vaderen, zo zult gij vinden in het boek der
kronieken, en weten, dat dezelve stad een rebelle stad geweest is, en den koningen en landschappen
schade aanbrengende, en dat zij daarbinnen afval gesticht hebben, van oude tijden af; daarom is
dezelve stad verwoest.
16 Wij maken dan de koning bekend, dat, zo dezelve stad zal worden opgebouwd, en haar muren
voltrokken, gij daardoor geen deel zult hebben aan deze zijde der rivier.
17 De koning zond antwoord aan Rehum, den kanselier, en Simsai, den schrijver, en de overigen
van hun gezelschappen, die te Samaria woonden; mitsgaders aan de overigen van deze zijde der
rivier aldus: Vrede, en op zulken tijd.



18 De brief, dien gij aan ons geschikt hebt, is duidelijk voor mij gelezen.
19 En als van mij bevel gegeven was, hebben zij gezocht en gevonden, dat dezelve stad zich van
oude tijden af tegen de koningen heeft verheven, en rebellie en afval daarin gesticht is.
20 Ook zijn er machtige koningen geweest over Jeruzalem, die geheerst hebben overal aan gene
zijde der rivier; en hun is cijns, oude impost en tol gegeven.
21 Geeft dan nu bevel, om diezelve mannen te beletten, dat diezelve stad niet opgebouwd worde,
totdat van mij bevel zal worden gegeven.
22 Weest gewaarschuwd, van feil in dezen te begaan; waarom zou het verderf tot schade der
koningen aanwassen?
23 Toen, van dat het afschrift des briefs van den koning Arthahsasta voor Rehum, en Simsai, den
schrijver, en hun gezelschappen gelezen was, togen zij in haast naar Jeruzalem tot de Joden, en
beletten hen met arm en geweld.
24 Toen hield het werk op van het huis Gods, Die te Jeruzalem woont, ja, het hield op tot in het
tweede jaar van het koninkrijk van Darius, den koning van Perzie.



I. Het goede werk van de tempel te herbouwen was niet zodra begonnen, of het ontmoette
tegenstand van de zijde van hen, die het kwalijk gezind waren, de Samaritanen waren vijanden van
de Joden en van hun Godsdienst, en zij legden er zich op toe om het te verhinderen. Zij boden aan
om te delen in het werk, teneinde het in hun macht te hebben om het te vertragen, maar hun aanbod
werd afgewezen vers 1-3. 

II. Zij ontmoedigden hen er in, en rieden het hen af, vers 4, 5. 

III. Laaghartig gaven zij aan de koning van Perzië een verkeerde voorstelling van de onderneming en
de ondernemers in een aanklacht die zij hem zonden, vers 6-16. 

IV. Zij verkregen een order van hen om het bouwen te doen ophouden vers 17-22, die zij terstond
ten uitvoer brachten vers 23, 24. 



Ezra 4:1-5 

Wij hebben hier een voorbeeld van de oude vijandschap, die er gesteld was tussen het zaad van de
slang en het zaad van de vrouw. Gods tempel kan niet gebouwd worden, of Satan zal woeden en de
poorten van de hel zullen er tegen strijden. Evenzo moest het Evangeliekoninkrijk onder veel
worsteling en strijd opgericht worden. In dit opzicht was de heerlijkheid van het laatste huis groter
dan van het eerste, en het was meer een beeld van de tempel van Christus’ gemeente, daar Salomo
zijn tempel gebouwd heeft, toen "er geen" "tegenpartijder was en geen bejegening van kwaad," 1
Koningen 5:4 K. Maar deze tweede tempel werd gebouwd in weerwil van grote tegenstand, in het
overwinnen van die tegenstand en de voltooiing van het werk in weerwil ervan zijn de wijsheid
macht en goedheid van God grotelijks verheerlijkt, en is de kerk aangemoedigd om op Hem te
vertrouwen. 

I. De ondernemers worden hier de kinderen van de gevangenschap genoemd, vers 1, hetgeen
hun zeer gering aanzien geeft. Zij waren pas uit de gevangenschap gekomen, waren in
gevangenschap geboren, droegen nog de tekenen van hun gevangenschap, hoewel zij geen
gevangenen waren, waren zij toch onder de macht van hen, wier gevangenen zij geweest waren.
Israël was Gods zoon, Zijn eerstgeborene, maar door hun ongerechtigheid hadden zij zich verkocht
en tot slaven gemaakt, en aldus werden zij kinderen van de gevangenschap, maar het schijnt dat de
gedachte, dat zij dit waren, hen opgewekt heeft tot dit werk, want het was door hun
veronachtzamen van de tempel, dat zij hun vrijheid verloren hadden. 

II. De tegenstanders van de onderneming worden hier gezegd de wederpartijders te zijn van Juda
en Benjamin, niet de Chaldeen of de Perzen-zij gaven hun geen stoornis, ("laat hen maar gerust
voortbouwen") maar de overblijfselen van de tien stammen met de vreemdelingen, die zich bij hen
gevoegd hadden, en die tezamen dat mengelmoes van godsdiensten hadden saamgeflanst, waarvan
wij een bericht hadden in 2 Koningen 17:33 K :zij "vreesden de" "Heere en dienden ook hun
goden." Zij worden het volk des lands genoemd, vers 4. De ergste vijanden van Juda en Benjamin
waren zij, "die zeiden dat zij Joden waren en het niet waren," Openbaring 3:9. 

III. Er was veel van de list van de oude slang in de tegenstand, die zij boden. Toen zij hoorden dat
de tempel gebouwd werd, begrepen zij terstond dat dit een noodlottige slag was voor hun bijgeloof,
en zo zetten zij er zich dan toe om het werk tegen te staan. Zij hadden de macht niet om het door
geweld te verhinderen, maar zij lieten geen middel onbeproefd om het tot staan te brengen. 

1. Zij boden hun diensten aan om met hen te bouwen, maar het was alleen om de gelegenheid te
hebben om het werk te vertragen, terwijl zij voorwendden het te bevorderen. Nu was hun aanbod: 

a. zeer schoon schijnend. Wij zullen met ulieden bouwen, zullen u helpen bij het werk en bijdragen in
de onkosten want wij zullen uw God zoeken, gelijk gijlieden, vers 2. Dit was onwaar, want
hoewel zij dezelfde God zochten, hebben zij Hem niet alleen gezocht noch Hem gezocht op de
voorgeschreven wijze, en dus hebben zij Hem niet gezocht. gelijk zij. Hun oogmerk hierin was het
bouwen, zo mogelijk, te verhinderen, tenminste hun genot en hun vertroosting, die zij er in smaakten,
weg te nemen, het was schier even goed het niet te hebben, als het niet voor zich te hebben en voor
de zuivere aanbidding van de ware God en van Hem alleen. Zo zijn de kussen eens haters af te
bidden, zijn woorden zijn gladder dan boter, maar zijn hart is krijg Maar 



b. hun weigering van de aangeboden dienst was zeer rechtvaardig, vers 3. De hoofden van de
vaderen Israëls begrepen al spoedig dat zij geen vriendelijkheid jegens hen bedoelden, wat zij
dienaangaande ook mochten voorgeven, maar in werkelijkheid boze voornemens hadden, en
daarom (ofschoon zij voorzeker wel hulp nodig hadden, indien die van een aard was geweest om er
vertrouwen in te kunnen stellen) zeiden zij hun ronduit: "Het betaamt niet dat gijlieden en wij onze
God een huis bouwen, gij hebt part noch deel aan deze zaak, gij zijt geen ware Israëlieten, geen
oprechte aanbidders van God, "gij aanbidt wat gij niet weet," Johannes 4:22. Gij behoort niet tot
hen, met wie wij gemeenschap durven onderhouden, en daarom "zullen wij alleen bouwen." Zij
voeren bij hen de wet Gods niet aan, die hun verbood zich met vreemdelingen te mengen, (hoewel
zij daar inzonderheid het oog op hadden) maar zij willen er op gelet hebben, dat de opdracht van de
koning alleen tot hen gericht was, "de koning van Perzië heeft ons geboden dit huis te bouwen, en
wij zouden hem wantrouwen betonen en hem beledigen, als wij er vreemde hulp bij inriepen." Bij
goed doen is "de voorzichtigheid van de slangen" nodig zowel als "de oprechtheid van de duiven," en
het is ons nodig om "ons" "te wachten voor de mensen" Mattheus 10:16, 17. Wij moeten goed
toezien met wie wij ons vergezellen, met wie wij omgaan, en op wiens hand wij steunen. Terwijl wij
ons met vroom vertrouwen op God verlaten, moeten wij met voorzichtigheid op mensen vertrouwen.

2. Toen dit plan mislukte deden zij wat zij konden om hen van hun werk af te leiden en er hen in te
ontmoedigen. Zij maakten hun handen slap, door hun te zeggen dat hun pogingen tevergeefs waren,
noemden hen dwaze bouwers, die begonnen wat zij niet bij machte waren te voleindigen,
ontroerden hen door allerlei bedekte toespelingen op rampen en onheilen, die hen er bij treffen
zouden, zodat zij slechts zwaarlijk voortgingen. Allen waren er niet even ijverig in, zij, die koel en
onverschillig waren, werden door deze drogredenen afgetrokken van het werk, dat hun hulp
behoefde, vers 4. En omdat de Joden wel zouden vermoeden, dat wat zij-de Samaritanen-zelf
zeiden, slecht bedoeld was, en er zich niet door zouden laten influenceren huurden zij heimelijk
tegen hen raadslieden, die, onder voorgeven van hun ten beste te raden, hen zouden afraden om
voort te gaan met het werk om aldus hun raad te vernietigen, vers 5, of wel de mannen van Tyrus
en Zidon te ontraden om hun het hout te leveren, waarvoor de Joden met hen overeengekomen
waren, Hoofdst. 3:7, of wel, als zij aan het Perzische hof om de een of andere schenking of gunst
verzochten ingevolge van het algemene edict voor hun vrijheid, dan waren er gehuurde raadslieden
daar om hen tegen te werken. Verwonder u niet over de rusteloosheid van de vijanden van de kerk
in hun pogingen om de bouw van Gods huis tegen te staan, hij, wiens dienstknechten zij zijn en wiens
werk zij doen, wordt niet moede van om te trekken op de aarde om kwaad te doen. En laat hen,
die een goed werk tegenstaan en de handen slap maken van hen, die er in bezig zijn, zien wiens
voorbeeld zij volgen. 



Ezra 4:6-16 

Cyrus is de belangen van de Joden altijd toegedaan gebleven en heeft zijn schenking gesteund en
gehandhaafd, het was nutteloos hem er tegen te willen innemen, wat hij deed, deed hij uit een goed
beginsel van de vreze Gods, en daarom bleef hij er bij. Maar hij heeft naar sommigen denken, na
zijn verovering van Babel en zijn decreet voor de vrijlating van de Joden nog slechts drie jaren-
volgens anderen, zeven jaren-geregeerd, en toen is hij of gestorven of hij heeft dit deel van zijn
regering opgegeven, waarin hij Ahasveros tot opvolger had vers 6, die ook Artahsastha genoemd
wordt, vers 7, dezelfde, die door de heidense schrijvers Cambyses wordt genoemd, die nooit zoveel
acht had geslagen op de verachte Joden, om belangstelling in hen te koesteren of zorg voor hen te
hebben. Ook had deze de kennis niet van de God Israëls, die zijn voorganger gehad heeft, en was
een woeste dwingeland, en tot hem nu hebben de Samaritanen zich per brief gewend om een order
voor het doen ophouden van de tempelbouw. Zij deden het in het begin van zijn regering, besloten
zijnde geen tijd te verkiezen toen zij dachten een koning te hebben die hun hierin ter wille zou zijn.
Zie hoe de vijanden van de kerk op de loer liggen om de eerste gelegenheid, die zich voordoet, aan
te grijpen om haar kwaad te doen Iaat haar vrienden dan niet minder ijverig zijn om haar
vriendelijkheid te bewijzen. 

I. Hun brief aan de koning heeft tot algemene strekking hem van deze zaak te verwittigen. Hij wordt
"een aanklacht" genoemd "tegen de" "inwoners van Juda en Jeruzalem." De duivel "is de aanklager
van de" "broederen," Openbaring 12:10. En hij volvoert zijn boze plannen tegen hen niet alleen door
zelf hen te beschuldigen bij onze God, zoals hij Job gedaan heeft maar door als een leugengeest te
handelen in de mond van zijn werktuigen, die hij gebruikt om hen aan te klagen bij magistraten en
koningen en hen bij velen verdacht en gehaat te maken en aanstotelijk bij de machtigen. Verwonder
u niet zo ook nog heden dezelfde kunstgrepen in het werk worden gesteld om ernstige Godsvrucht
tegen te staan. 

II. De personen, die betrokken waren bij het schrijven van deze brief. In vers 7 worden de
ontwerpers, en in vers 8 de schrijvers ervan genoemd, en in vers 9 de ondertekenaars die er mee
instemden, medegedaan hebben in deze voorstelling-verkeerde voorstelling had ik moeten zeggen-
van de zaak. Zie nu hier: 

1. Hoe de vorsten samen beraadslagen tegen de Heere en Zijn tempel, de vorsten met hun
gezelschap. Het bouwen van de tempel zou hun geen kwaad doen, toch treden zij er met de uiterste
boosaardigheid tegen op, misschien wel omdat de profeten van de God Israëls het uithongeren en
vergaan voorzegd hebben van al de goden van de heidenen Zefanja 2:11, Jeremia 10:11. 

2. Hoe het volk met hen instemde in dit bedenken van ijdelheid. Zij volgden de roep, hoewel het
wezen van de zaak hun onbekend was. Al de verschillende koloniën van dat gewest-er worden hier
negen genoemd-die hun namen ontleenden aan de steden of landen van Assyrië, Chaldea, Perzië
enz. vanwaar zij gekomen zijn, hebben door haar vertegenwoordigers deze brief ondertekend.
Misschien waren zij aldus vertoornd op deze teruggekeerde Joden omdat er velen uit de tien
stammen onder hen waren, van wier eigendommen zij bezit genomen hadden, en van wie zij
duchtten dat zij later zouden beproeven ze weer in hun eigen bezit te krijgen. 



III. Een afschrift van de brief zelf, dat Ezra hier inlast uit het archief van het koninkrijk Perzië, waarin
hij bewaard werd. En het is goed dat wij hem hebben, om te zien welke methode nog gevolgd wordt
om Godvruchtige mensen aan haat en vervolging prijs te geven en goede plannen tegen te werken. 

1. Zij stellen zichzelf voor als zeer getrouwe onderdanen, aan wie de eer en het belang van de
regering ter harte gaat, zij willen het doen voorkomen dat de koning nergens in geheel zijn rijk zulke
trouwe onderdanen had, die zich zo bewust waren van hun verplichtingen jegens hem, vers 14,
Omdat wij met het zout van het paleis gezouten zijn-zo is het in de kanttekening-."Wij hebben
onze bezolding van het hof, en wij zouden zonder dit evenmin kunnen leven, als men vlees zou
kunnen bewaren zonder het te zouten", of, gelijk sommigen denken, hun bezolding of pensioen werd
hun in zout gezonden, of "omdat wij opgevoed zijn in het paleis en opgebracht werden aan des
konings tafel", zoals wij bevinden in Daniel 1:5. Dezen waren het, die hij bedoelde te verhogen, zij
aten hun deel van des konings spijze. Uit aanmerking nu hiervan betaamt het ons niet des konings
oneer te zien, en daarom dringen zij er bij hem op aan om de bouw des tempels te doen staken,
want deze zou gewis meer dan iets anders tot des koning oneer zijn. Een geheime vijandschap tegen
Christus en Zijn Evangelie wordt dikwijls verguld met een voorgewende liefde voor de keizer en zijn
macht. De Joden haatten de Romeinse regering, maar konden toch als het hun oogmerk diende
roepen: Wij hebben geen koning dan de keizer. Maar indien nu zij, die leefden van de kroon, zich
aldus uit dankbaarheid verplicht achtten om er de belangen van te steunen, hoeveel temeer reden
hebben wij dan niet om aldus een Godvruchtige liefde te hebben voor Gods eer, zeggende: Wij
hebben onze leeftocht van de God des hemels en zijn gezouten met Zijn zout, wij leven van Zijn
milddadigheid, zijn de zorg van Zijn voorzienigheid, en daarom betaamt het ons niet Zijn oneer te
zien zonder er toorn over te gevoelen en te doen wat wij kunnen om haar te voorkomen. 

2. Zij stellen de Joden voor als trouweloos en gevaarlijk voor de regering, zeggen dat Jeruzalem de
boze en oproerige stad was, vers 12, de koningen en landschappen schade aanbrengende, vers
15. Zie hoe Jeruzalem "de" "vreugde van de gehele aarde," Psalm 48:3, hier gesmaad wordt als de
ergernis van de gehele aarde. De vijanden van de kerk zouden de slechte daden niet kunnen doen,
die zij tegen haar beramen, indien zij haar niet eerst een slechte naam en een slecht voorkomen
gaven. Jeruzalem is een getrouwe stad geweest voor haar rechtmatige vorsten en haar toenmalige
inwoners waren de koning en zijn regering even goed gezind als wèlke andere provincie ook van zijn
gebied. Daniël, die een Jood was, had zich nu onlangs zo trouw bewezen aan zijn vorst, dat zijn
ergste vijanden "geen gelegenheid noch misdaad konden vinden in zijn bestuur van de zaken", Daniel
6:5. Maar aldus is Elia onrechtvaardig beschuldigd Israël te beroeren, de apostelen dat zij de wereld
in roer hebben gesteld, en Christus zelf van het volk te verkeren, en te verbieden de keizer
schatting te geven, en wij moeten het niet vreemd achten indien ook thans nog datzelfde spelletje
gespeeld wordt. Nu is: 

A. Dit ophalen van het vroeger gebeurde was hatelijk, namelijk dat zij daarbinnen afval gesticht
hebben van oude tijden af, en dat daarom die stad verwoest is, vers 15. Het kan niet ontkend
worden dat er wel een schijn van waarheid was in deze inblazing, in de pogingen van Jojakim en
Zedekia om het juk van de koning van Babel af te werpen, waaronder zij, indien zij zich trouw aan
de Godsdienst hadden gehouden, die nu hersteld wordt, nooit gekomen zouden zijn. Maar men
moet in aanmerking nemen: 



a. Dat zij en hun voorvaderen zelf vrijmachtige vorsten geweest zijn, en dat hun pogingen om in hun
rechten hersteld te worden, indien er geen eedverbreking in geweest was voorzoveel ik weet, te
rechtvaardigen zouden geweest zijn, en ook wel geslaagd zouden zijn indien zij er de rechte methode
bij gevolgd hadden en zich eerst met God hadden verzoend. 

b. Ofschoon deze Joden en hun vorsten oproerig geweest waren, was het toch onrechtvaardig om
dit als een onuitwisbaar schandmerk in te drukken op deze stad, alsof zij nu voortaan altijd de naam
moet dragen van oproerige en boze stad. in hun gevangenschap hadden de Joden zulke blijken
gegeven van goed gedrag, als voor alle redelijke mensen voldoende waren om die smaad van hen af
te wentelen, want hen was geleerd (en-wij hebben reden te hopen, dat zij naar dit onderricht
gehandeld hebben) "de vrede te zoeken van de stad, waar zij" "gevankelijk heengevoerd waren, en
tot de Heere voor haar te bidden," Jeremia 29:7. Het was dus wel zeer onbillijk, hoewel geheel niet
ongewoon, om aldus de ongerechtigheid van de vaderen aan de kinderen toe te schrijven. 

B. Het bericht nopens hetgeen zij nu deden was volkomen onwaar. Zij dragen er zeer bijzonder zorg
voor om de koning te berichten dat zij de muren voltrekken van deze stad, ja ze hadden
voltrokken en de fundamenten samenvoegden, vers 12, toen dit nog verre was van het geval te
zijn. Zij hadden slechts begonnen de tempel te bouwen, hetgeen Cyrus hun geboden had te doen,
maar wat de muren betreft, daar was niets aan gedaan, ook geen plan gemaakt om ze te herstellen,
hetgeen blijkt uit de toestand waarin zij nog vele jaren daarna zijn geweest, Nehemia. 1:3, namelijk
geheel in puin. Wat zal aan "deze bedrieglijke tongen," aan deze valse pennen, "gegeven, wat er aan
gedaan worden? Scherpe pijlen eens machtigen" ongetwijfeld, "mitsgaders gloeiende jeneverkolen,"
Psalm 120:3, 4. Indien zij niet volkomen ontbloot waren geweest van alle deugd en eer, zij zouden
de koning niet hebben kunnen schrijven wat al hun naburen wisten vals te zijn, en als zij niet zeer
gerust waren geweest ten opzichte van des konings steun, zij zouden het niet gedurfd hebben. Zie
Spreuken 29:12. 

C. Hun voorspellingen van wat er de gevolgen van zijn zullen, hadden hoegenaamd geen grond en
waren ongerijmd. Zij zijn er van overtuigd en willen dat de koning het op hun woord geloven zal dat,
zo die stad gebouwd wordt, niet alleen de Joden de cijns, ouden impost en tol niet zouden geven,
vers 13, maar (daar een grote leugen even gauw gezegd is als een kleine) dat de koning dan geen
deel zou hebben aan deze zijde van de rivier, vers 16, dat al de landen aan deze zijde van de Eufraat
terstond in opstand zouden komen, hiertoe gebracht door hun voorbeeld, en zo de regerende vorst
dit oogluikend zou toelaten, dan zou hij niet slechts zichzelf, maar ook zijn opvolgers benadelen, gij
zult de inkomsten van de koningen schade aanbrengen. Zie hoe iedere regel van deze brief
zowel de arglistigheid als de boosaardigheid van de oude slang ademt. 



Ezra 4:17-24 

Wij hebben hier: 

I. De orders, door de koning van Perzië gegeven in antwoord op het bericht, dat hem door de
Samaritanen tegen de Joden gezonden was. Hij heeft zich door hun bedrog en hun leugens laten
misleiden, nam geen zorg om een nauwkeurig onderzoek in te stellen naar hun verklaringen nopens
de Joden en hetgeen zij nu deden, maar nam als bewezen aan dat de beschuldiging waar was, en zo
was hij volkomen bereid om hun een order van zijn staatsraad te doen toekomen om het werk te
doen staken. 

1. Hij raadpleegde het archief betreffende Jeruzalem, en bevond dat die stad werkelijk tegen de
koning van Babel had gerebelleerd, en dat zij dus was, wat zij haar noemden, een boze stad, vers
19, en daarbij, dat daar in vroegere tijden koningen geregeerd hebben, aan wie al de landen aan die
zijde van de rivier schatplichtig waren geweest, vers 20, en dat er dus gevaar was dat zij, indien zij
er ooit de macht toe hadden (dat echter niet waarschijnlijk was) die landen wederom als
schatplichtigen zouden opeisen. Hij spreekt dus zoals zij gesproken hebben, en wendt voor er een
reden voor op te geven. Zie hierin het harde lot van vorsten, die zien moeten met ogen van anderen
en horen moeten met oren van anderen, en over de dingen moeten oordelen zoals zij hun
voorgesteld worden, en zeer dikwijls worden zij hun vals voorgesteld. Gods oordeel is daarom altijd
juist, want Hij ziet de dingen zoals zij zijn, en zo is Zijn oordeel dan ook naar waarheid. 

2. Hij gebood deze Samaritanen dat zij het bouwen van de stad onmiddellijk moesten doen
ophouden, totdat er nader order voor gegeven zou worden, vers 21, 22. Er wordt noch door hen in
hun brief, noch door hem in zijn order, gewag gemaakt van het bouwen van de tempel, omdat en zij
èn hij wel wisten dat zij niet alleen verlof, maar een bevel hadden van Cyrus, om die te herbouwen,
en zelfs de Samaritanen durfden de intrekking van dat bevel niet voorstellen, zij spraken alleen van
de stad. Laat die niet gebouwd worden, dat is: als een stad met muren en poorten, dat moet in elk
geval worden voorkomen, opdat geen verderf tot schade van de koningen zal toenemen Hij
wilde niet dat de kroon verliezen zou lijden, doordat hij haar droeg. 

II. Het gebruik, dat de vijanden van de Joden van deze orders gemaakt hebben, die op zo
bedrieglijke wijze verkregen waren. Zodra zij ze ontvangen hadden, togen zij in haast naar
Jeruzalem, vers 23. "Hun voeten snellen naar het kwaad," Spreuken 1:16. Zij hadden geen geduld
voordat aan de bouwers die order betekend was, welke zij toonden als hun volmacht om met
macht en geweld het bouwen te beletten. Gelijk zij de koning bedrogen om door hun valse
inlichtingen die order te verkrijgen, zo bedrogen zij hem ook in de tenuitvoerbrenging er van, want
de order hield alleen in dat zij het ommuren van de stad zouden beletten, maar macht en geweld aan
hun zijde hebbende, legden zij haar uit als betrekking hebbende op het bouwen van de tempel, want
tegen die bouw waren zij gekant, en om die te beletten verlangden zij een schijn van recht te hebben.
Wel was er in de order de zinsnede dat zij bevel moesten geven om die mannen te beletten maar
zij had betrekking op hun aanklacht nopens het bouwen van de muren, terwijl zij haar toepasten op
het bouwen van de tempel. Zie hoe nodig het ons is te bidden, niet alleen voor koningen, maar ook
voor allen, die onder hen in hoogheid zijn, en voor de stadhouders die door hen gezonden
worden, want dat wij een gerust en stil leven kunnen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid



hangt grotendeels af van de rechtschapenheid en wijsheid van de mindere magistraten zowel als van
de hoogste. 

Het gevolg was dat door de macht en de onbeschaamdheid van de vijanden het werk aan het huis
Gods voor een tijd ophield, en zo stond het door de koelheid en onverschilligheid van zijn vrienden
stil tot aan het tweede jaar van Darius Hystaspes, want uit de draad van deze gewijde geschiedenis
is het voor mij duidelijk, dat het deze Darius was, vers 24. Hoewel het nu door het geweld van de
Samaritanen stopgezet was, hadden zij er toch spoedig onder oogluiking mee kunnen voortgaan,
indien zij slechts ware liefde hadden gehad voor het werk, hetgeen hieruit blijkt, dat zij, voor zij nog
een bepaalde volmacht hadden van de koning om het te doen, bestraft werden door de profeten,
omdat zij het niet gedaan hebben, Hoofdst. 5:1, vergeleken met Haggaï 1:1 en verv. Indien zij
behoorlijke maatregelen hadden genomen om Cambyses in te lichten nopens de ware toedracht van
de zaak, hij zou de order misschien herroepen hebben, maar sommigen van de bouwers waren
misschien even gewillig om het werk te doen ophouden als de wederpartijders. In sommige tijden
heeft de kerk meer geleden door de lauwheid van haar vrienden dan door de hitte van haar
vijanden, maar beide tezamen zullen gewoonlijk maken, dat het werk van de kerk langzaam werk
wordt. 



HOOFDSTUK 5

1 Haggai nu, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden tot de Joden, die in Juda en te
Jeruzalem waren; in den naam Gods van Israel profeteerden zij tot hen.
2 Toen maakten zich op Zerubbabel, de zoon van Sealthiel, en Jesua, de zoon van Jozadak, en
begonnen te bouwen het huis Gods, Die te Jeruzalem woont; en met hen de profeten Gods, die hen
ondersteunden.
3 Te dier tijd kwam tot hen Thathnai, de landvoogd aan deze zijde der rivier, en Sthar-boznai, en
hun gezelschap, en zeiden aldus tot hen: Wie heeft ulieden bevel gegeven dit huis te bouwen, en
dezen muur te voltrekken?
4 Toen zeiden wij aldus tot hen, en welke de namen waren der mannen, die dit gebouw bouwden.
5 Doch het oog huns Gods was over de oudsten der Joden, dat zij hun niet beletten, totdat de zaak
aan Darius kwam, en zij alsdan daarover een brief wederbrachten.
6 Afschrift des briefs, dien Thathnai, de landvoogd aan deze zijde der rivier, met Sthar-boznai, en
zijn gezelschap, de Afarsechaieten, die aan deze zijde der rivier waren, aan den koning Darius zond.
7 Zij zonden een verhaal aan hem; en daarin was aldus geschreven: Den koning Darius zij alle vrede.
8 Den koning zij bekend, dat wij getogen zijn naar het landschap Juda, ten huize des groten Gods,
hetwelk gebouwd wordt met grote stenen, en het hout wordt geleid in de wanden; en datzelve werk
wordt ras gedaan, en gaat voorspoediglijk door hun handen voort.
9 Toen hebben wij denzelven oudsten gevraagd, en aldus tot hen gezegd: Wie heeft ulieden bevel
gegeven dit huis te bouwen, en dezen muur te voltrekken?
10 Wijders hebben wij hun ook hun namen afgevraagd, dat wij ze u bekend maakten; dat wij
mochten overschrijven de namen der mannen, die hoofden onder hen zijn.
11 En zij hebben ons dusdanig antwoord wedergegeven, zeggende: Wij zijn knechten van den God
des hemels en der aarde, en bouwen het huis, dat vele jaren voor dezen is gebouwd geweest; want
een groot koning van Israel had het gebouwd en voltrokken.
12 Maar nadat onze vaders den God des hemels hadden vertoornd, heeft Hij hen gegeven in de
hand van Nebukadnezar, den koning van Babel, den Chaldeer; dewelke dat huis heeft vernield, en
het volk naar Babel weggevoerd.
13 Doch in het eerste jaar van Kores, koning van Babel, heeft de koning Kores bevel gegeven dit
huis Gods te bouwen.
14 Ja, de vaten van Gods huis, welke van goud en zilver waren, die Nebukadnezar uit den tempel,
die te Jeruzalem was, had weggenomen en dezelve gebracht in den tempel van Babel, die heeft de
koning Kores uitgehaald uit den tempel van Babel, en zij zijn gegeven aan een, wiens naam was
Sesbazar, dien hij tot een landvoogd had gesteld.
15 En hij zeide tot hem: Neem deze vaten, ga ze afvoeren in den tempel, die te Jeruzalem is, en laat
het huis Gods gebouwd worden op zijn plaats.
16 Toen kwam dezelve Sesbazar; hij leide de fondamenten van het huis Gods, Die te Jeruzalem
woont; en er is van toen af tot nu toe gebouwd, doch niet volbracht.
17 Zo het dan nu den koning goeddunkt, laat er gezocht worden in het schathuis des konings aldaar,
dat te Babel is, of het zij, dat een bevel van den koning Kores gegeven zij, om dit huis Gods te
Jeruzalem te bouwen; en dat men des konings believen hiervan tot ons zende.



Wij zagen het werk van de tempel tot volkomen stilstand gebracht, daar het echter Gods werk is, zal
het weer opgevat worden, en daar hebben wij nu het bericht van. Het werd verhinderd door kracht
en geweld, maar het werd weer aan de gang gebracht door de Geest des Heeren van de
heirscharen. Nu wordt ons hier gezegd hoe die gezegende Geest: 

I. Warmte bracht in het hart van de lauwe vrienden en hen tot bouwen opwekte, vers 1, 2. 

II. De hitte van de heethoofdige vijanden afkoelde en hen tot een betere gezindheid bracht, want,
hoewel zij er in de grond evenveel afkeer voor hadden als zij, van wie wij in het vorige hoofdstuk
gelezen hebben, waren zij toch: 

1. Zachter gestemd jegens de bouwers, vers 3-5.. 

2. Billijker in hun voorstelling van de zaak aan de koning, hetgeen ons hier wordt meegedeeld, vers
6-17. 



Ezra 5:1-2 

Sommigen berekenen dat de bouw van de tempel slechts negen jaren stilstond: ik ben geneigd aan te
nemen dat het op zijn langst vijftien jaren was, gedurende welke tijd zij een altaar en een tabernakel
hadden, waarvan zij ongetwijfeld gebruik hebben gemaakt. Als wij in de dienst van God niet doen
kunnen wat wij wensten, dan moeten wij doen wat wij kunnen, en het betreuren dat wij niet beter
kunnen doen. Maar de raadslieden, die gehuurd waren om het werk te verhinderen, Hoofdst. 4:5,
zeiden hun, misschien wel onder voorgeven van inspiratie, dat de tijd om de tempel te bouwen nog
niet gekomen was, Haggaï 1:2. Zij konden aanvoeren dat het lang geduurd heeft eer de tijd was
gekomen om Salomo’s tempel te bouwen, en zo maakten zij dat het volk gerust was in hun
gewelfde huizen, terwijl Gods huis woest was. Nu wordt ons hier gezegd hoe er weer leven kwam
in deze goede zaak, die dood scheen neer te liggen. 

1. Zij hadden twee goede leraren, die hen in de naam van God ernstig aanspoorden om de raderen
van dit werk weer in beweging te brengen, het waren Haggaï en Zacharia, die beiden in het tweede
jaar van Darius begonnen te profeteren, zoals blijkt uit Haggaï 1:1 en Zacharia 1:1. 

Merk op: 

a. De tempel Gods onder de mensen moet gebouwd worden door profetie, niet door wereldlijke
macht (dikwijls zal die het hinderen, maar zelden bevorderen) maar door het Woord Gods. Gelijk
de wapenen van onze strijd, zo zijn ook de werktuigen van ons bouwen niet vleselijk, maar
geestelijk, en de dienaren van het Evangelie zijn de bouwmeesters. 

b. Het is het werk van Gods profeten het volk Gods op te wekken tot hetgeen goed is, en er hen in
te steunen, hun handen te sterken door gepaste overwegingen, ontleend aan het woord Gods, hen
aan te sporen tot hun plicht en er hen in aan te moedigen. 

c. Het is een teken dat God genade heeft weggelegd voor een volk, als Hij profeten onder hen
verwekt om hun helpers te wezen op de weg en in het werk Gods, hun leidslieden, opzieners en
bestuurders te wezen. 

Merk verder nog op: 

a. Tot wie deze profeten gezonden waren. Zij profeteerden tot de Joden (want gelijk van hen de
wetgeving is, zo is ook de gave van de profetie van hen, en daarom worden zij "kinderen van de
profeten" genoemd, Handelingen 3:25, omdat zij opgevoed werden onder hun onderricht), zij
"profeteerden tot hen, over hen," zoals het luidt in het oorspronkelijke, gelijk Ezechiel "over de
dorre" "doodsbeenderen" heeft geprofeteerd dat zij zouden leven, Ezechiel 37:4 Zij profeteerden
tegen hen, aldus bisschop Patrick, want zij bestraften hen, omdat zij de tempel niet bouwden. Het
woord Gods zal, als het thans niet aangenomen wordt als een getuigenis tot ons, op een andere dag
aangenomen worden als een getuigenis tegen ons, en dan zal het ons oordelen. 

b. Wie hen zond. Zij profeteerden in de naam, of, zoals sommigen het lezen, in de zaak, of, om de
wille van de God Israëls, zij spraken in opdracht van Hem, ontleenden hun redeneringen aan Zijn
gezag over hen, Zijn deel in hen en het belang van Zijn heerlijkheid onder hen. 



2. Er waren twee goede magistraten onder hen, die ijverig en voortvarend waren in dit werk,
Zerubbabel, hun voornaamste vorst, en Jesua, hun hoofdpriester, vers 2. Zij, die in een plaats zijn
van waardigheid en macht, moeten met hun waardigheid eer en met hun macht leven brengen in
ieder goed werk, aldus betaamt het zij, die voorgaan, om met voorbeeldige zorg en ijver alle
gerechtigheid te vervullen en in alle goed werk voor te gaan. Deze voorname mannen achtten het
geen verkleining of vermindering voor zich, maar een geluk om onderricht en instructies te ontvangen
van de profeten, en waren blij met hun hulp om dit goede werk weer te doen herleven. Lees hier het
eerste hoofdstuk van de profetie van Haggaï (want dat is de beste verklaring van deze twee verzen)
en zie wat grote dingen God doet door Zijn woord, dat Hij boven Zijn gehele naam grootmaakt,
Psalm 138:2 en door Zijn Geest, die er in werkt. 



Ezra 5:3-17 

Wij zien hier: 

I. Dat hun naburen spoedig kennisnamen van de wederopvatting van dit goede werk. Het schijnt dat
zij een waakzaam, achterdochtig oog op hen gevestigd hielden, en niet zodra had de Geest Gods de
vrienden van de tempel opgewekt om er voor op te treden of de boze geest porde de vijanden aan
om er tegen op te treden. Terwijl het volk hun eigen huizen bouwde en overwelfde, hebben hun
vijanden hun geen overlast aangedaan, Haggaï 1:4, hoewel de koning bevolen had het bouwen van
de stad te doen ophouden Hoofdst. 4:21. Maar toen zij weer aan de tempel begonnen te bouwen,
werd terstond de alarmklok geluid en werden alle hoofden en handen aan het werk gezet om het te
verhinderen, vers 3, 4. De tegenstanders worden hier genoemd: Thathnai en Sthar-Boznai. De
landvoogden, van wie wij lazen in Hoofdst. 4, waren waarschijnlijk verplaatst of afgezet in het begin
van deze regering, het is de staatkunde van vorsten om dikwijls van stadhouders, proconsuls en
bestuurders van provincies te veranderen. Nu waren dezen, hoewel werkelijke vijanden van de
tempelbouw, toch mannen van een betere gemoedsaard dan de anderen, en die nauwgezet genoeg
waren van geweten om de waarheid te zeggen, als "het geloof niet aller is," 2 Thessalonicenzen 3:2,
T dan is het goed, dat het sommigen toch niet aan trouw en waarheidsliefde ontbreekt. De vijanden
van de kerk zijn niet allen even slecht en onzedelijk. De gewijde geschiedschrijver begint met te
verhalen wat er tussen de bouwers en hun ondervragers is voorgevallen, vers 3, 4, maar breekt zijn
verhaal af en verwijst naar het afschrift van de brief, die zij de koning gezonden hebben, waar
hetzelfde uitvoeriger is meegedeeld, dat hij begonnen is meer beknopt te verhalen, vers 4, of
waarvan hij een uittreksel had willen geven, maar bij nader bedenken heeft hij de brief maar liever in
zijn geheel opgenomen. 

II. De zorg van Gods voorzienigheid voor dit goede werk, vers 5. Het oog Gods was op de
oudsten van de Joden, die actief waren in het werk, zodat hun vijanden hen niet konden doen
ophouden zoals zij wel gewild hadden, totdat de zaak tot Darius kwam. Zij verlangden slechts dat zij
met het werk zouden ophouden totdat zij instructies hadden van Darius. Maar ook dat wilden zij
niet, want het oog van hun God was op hen. En: 

1. Dat stelde hun vijanden teleur, verdwaasde en verzwakte hen en beschermde de bouwers tegen
hun boze bedoelingen. Terwijl wij in Gods werk bezig zijn, zijn wij onder Zijn bijzondere
bescherming, Zijn oog is op ons ten goede, zeven ogen op een steen in Zijn tempel, zie Zacheria 3:9,
4:10. 

2. Dat heeft hen opgewekt en verlevendigd, de Joden zagen het oog van God op hen, om gade te
slaan wat zij deden en hen te erkennen, te zegenen in hetgeen zij goed deden, en toen hadden zij
moed genoeg om hun vijanden het hoofd te bieden en krachtig voort te gaan met hun werk in
weerwil van alle tegenstand, die zij er bij ontmoetten. Ons oog op God, ziende dat Zijn oog op ons
is, zal ons bij onze plicht houden en er ons in aanmoedigen, al zijn de bezwaren ook nog zo
ontmoedigend. 

III. Het bericht, dat zij de koning hieromtrent zonden waarin wij kunnen opmerken: 



1. Hoe volledig de oudsten van de Joden de Samaritanen hebben ingelicht over hetgeen zij deden.
Ziende hoe ijverig zij aan het werk waren en hoe voorspoedig het voortging, daar alle handen aan
het werk waren om het gebouw zo spoedig mogelijk te doen verrijzen, hebben zij hun deze vragen
gesteld: "Door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven? Wie heeft u aan
het werk gezet? Bezit gij het nodige om het ten einde te brengen?" Hierop antwoordden zij dat zij
genoegzaam gevolmachtigd waren om te doen wat zij deden, want: 

a. Wij zijn knechten van de God des hemels en van de aarde. De God, die wij aanbidden, is
geen plaatselijke godheid, en daarom kan ons niet ten laste gelegd worden dat wij een partij willen
vormen of een secte willen stichten door deze tempel te bouwen tot Zijn eer, nee, wij bieden hulde
aan een God, van wie de gehele schepping afhankelijk is, en daarom behoren wij door iedereen
geholpen en beschermd, maar door niemand gehinderd te worden. Het is de wijsheid zowel als de
plicht van koningen om de knechten van de God des hemels te steunen. 

b. "Wij hebben een aloud recht op dit huis, het werd tot eer van God gebouwd door Salomo, vele
eeuwen geleden. Het is geen nieuw bedenksel van ons, wij "richten slechts de fundamenten op van
vele" "geslachten," Jesaja 58:12. 

c. "Het was om ons te straffen voor onze zonden, dat wij voor een tijd buiten het bezit van dat huis
gesteld werden, niet omdat de goden van de volken overmocht hebben tegen onze God, maar
omdat wij Hem vertoornd hebben, vers 12, weshalve Hij ons en onze tempel overgeleverd heeft in
de handen van de koning van Babel, maar daarmee heeft Hij nooit bedoeld een einde te maken aan
onze Godsdienst. Wij werden slechts tijdelijk geschorst, niet voor goed ontzet." 

d. "Wij hebben het koninklijk edict van Cyrus om ons te rechtvaardigen in wat wij doen. Hij heeft
ons niet slechts toegelaten, niet slechts veroorloofd, maar geboden dit huis te bouwen vers 13, en het
te bouwen in deze plaats, vers 15 dezelfde plaats, waar het tevoren gestaan heeft." Hij heeft dit
bevolen, niet alleen uit medelijden met de Joden, maar uit eerbied voor hun God, zeggende: Hij is de
God Hij heeft ook de vaten van de tempel overgeleverd aan één aan wie hij ze toevertrouwd heeft,
om ze op hun oude plaats te brengen voor hun vorig gebruik vers 14. En zij hadden ze om ze hun te
kunnen tonen, ter bevestiging van hetgeen zij hebben aangevoerd. 

e. "Het bouwen was begonnen ingevolge en overeenkomstig zijn bevel, zodra wij teruggekomen zijn,
zodat wij het voorrecht van zijn order niet verbeurd hebben wegens nalatigheid om het intijds te
doen, wij zijn met bouwen voortgegaan, maar wegens de tegenstand, die wij er bij ontmoet hebben,
is het niet voltrokken." Merk echter op dat zij geen melding maken van de leugen en boosaardigheid
van de vorige landvoogden, daar niet over klagen, hoewel zij er reden genoeg toe hadden, om ons
te leren geen bitterheid met bitterheid te vergelden of het rechtmatigst verwijt te doen voor hetgeen
ten hoogste onrechtvaardig was, maar het voldoende te achten, zo wij in het vervolg beter en
billijker behandeling kunnen verkrijgen, zonder een hatelijk terugkomen op vroeger ons aangedaan
onrecht, vers 16. Dat is de rekenschap, die zij geven van hun doen, niet vragende welke volmacht zij
hebben om hen te ondervragen, geen verwijt tot hen richtende over hun afgoderij, hun bijgeloof, hun
mengelmoes van godsdienst. Laat ons hieruit leren om met zachtmoedigheid en vreze "rekenschap te
geven van de hoop, die in" "ons is", 1 Petrus 3:15 recht te begrijpen en dan geredelijk te verklaren
wat wij doen in de dienst van God, en waarom wij het doen. 



2. Hoe getrouw en naar waarheid de Samaritanen dit de koning hebben voorgesteld. 

a. Zij noemen de tempel te Jeruzalem het huis van de grote God, vers 18, want hoewel de
Samaritanen nog vele goden en vele heren schijnen gehad te hebben, erkenden zij toch de God
Israëls als de grote God, die boven alle goden is. "Het is het huis van de grote God, en daarom
durven wij het bouwen ervan niet tegenstaan, zonder orders van u". 

b. Zij zeggen hem naar waarheid wat gedaan was, niet zoals hun voorgangers deden, namelijk dat zij
bezig waren de stad te versterken, alsof zij voornemens waren oorlog te voeren, maar alleen dat zij
de tempel bouwden met het voornemen er God te aanbidden, vers 8. 

c. Zij delen hem hun verdediging van hetgeen zij deden volledig mee en willen de zaak in het rechte
licht doen zien. Eindelijk. Zij laten het aan de koning over om het archief te raadplegen of Cyrus
werkelijk zo’n decreet heeft uitgevaardigd, en dan instructies te geven naar hij het gepast oordelen
zal, vers 17. Wij hebben reden te denken dat Artahsastha, indien hem de zaak van de Joden even
onpartijdig was voorgesteld, als zij nu aan Darius is voorgesteld, geen bevel zou gegeven hebben om
het werk te verhinderen. Gods volk zou niet vervolgd kunnen worden, indien het niet werd
belasterd, men zou geen honden op hen hebben kunnen aanhitsen, indien men hen niet eerst in een
berenhuid had gestoken. Laat de zaak Gods en van de waarheid slechts naar waarheid voorgesteld
en met onpartijdigheid aangehoord worden, en zij zal zegevieren. 



HOOFDSTUK 6.

1 Toen gaf de koning Darius bevel; en zij zochten in de kanselarij, waar de schatten waren
weggelegd, in Babel.
2 En te Achmetha, in de burcht, die in het landschap Medie is, werd een rol gevonden; en daarin
was aldus geschreven: GEDACHTENIS;
3 In het eerste jaar van den koning Kores, gaf de koning Kores dit bevel: Het huis Gods te
Jeruzalem, dat huis zal gebouwd worden, ter plaatse, waar zij offeranden offeren, en de
fondamenten daarvan zullen zwaar zijn; zijn hoogte van zestig ellen, en zijn breedte van zestig ellen;
4 Met drie rijen van groten steen, en een rij van nieuw hout; en de onkosten zullen uit des konings
huis gegeven worden.
5 Daartoe zal men ook de gouden en zilveren vaten van het huis Gods, die Nebukadnezar uit den
tempel, die te Jeruzalem was, heeft weggevoerd, en naar Babel gebracht, wedergeven, dat zij gaan
naar den tempel, die te Jeruzalem is, aan zijn plaats, en men zal ze afvoeren ten huize Gods.
6 Nu, gij Thathnai, landvoogd aan gene zijde der rivier, gij Sthar-boznai, met ulieder gezelschap, gij
Afarsechaieten, die aan gene zijde der rivier zijt, weest verre van daar!
7 Laat hen aan den arbeid van dit huis Gods; dat de landvoogd der Joden en de oudsten der Joden
dit huis Gods bouwen aan zijn plaats.
8 Ook wordt mij mij bevel gegeven, wat gijlieden doen zult aan de oudsten dezer Joden, om dit huis
Gods te bouwen; te weten, dat uit des konings goederen, van den cijns aan gene zijde der rivier, de
onkosten dezen mannen spoediglijk gegeven worden, opdat men hen niet belette.
9 En wat nodig is, als jonge runderen, en rammen, en lammeren, tot brandofferen aan den God des
hemels, tarwe, zout, wijn en olie, naar het zeggen der priesteren, die te Jeruzalem zijn, dat het hun
dag bij dag gegeven worde, dat er geen feil zij;
10 Opdat zij offeranden van liefelijken reuk aan den God des hemels offeren, en bidden voor het
leven des konings en zijner kinderen.
11 Voorts wordt bevel van mij gegeven, dat al dengene, die dit woord zal veranderen, een hout uit
zijn huis zal gerukt en opgericht worden, waaraan hij zal worden opgehangen; en zijn huis zal om
diens wille tot een drekhoop gemaakt worden.
12 De God nu, die Zijn Naam aldaar heeft doen wonen, werpe ter neder alle koningen en volken,
die hun hand zullen uitstrekken, om te veranderen en te verderven dit huis Gods, dat te Jeruzalem is.
Ik, Darius, heb het bevel gegeven, dat het spoediglijk gedaan worde.
13 Toen deden Thathnai, de landvoogd aan gene zijde der rivier, Sthar-boznai, en hun gezelschap,
spoediglijk alzo, naar hetgeen de koning Darius gezonden had.
14 En de oudsten der Joden bouwden en gingen voorspoediglijk voort, door de profetie van den
profeet Haggai en Zacharia, den zoon van Iddo; en zij bouwden en voltrokken het, naar het bevel
van den God Israels, en naar het bevel van Kores, en Darius, en Arthahsasta, koning van Perzie.
15 En dit huis werd volbracht op den derden dag der maand Adar; datzelve was het zesde jaar van
het koninkrijk van den koning Darius.
16 En de kinderen Israels, de priesteren en Levieten, en de overige kinderen der gevangenis deden
de inwijding van dit huis Gods met vreugde.
17 En zij offerden, ter inwijding van dit huis Gods, honderd runderen, tweehonderd rammen,
vierhonderd lammeren en twaalf geitenbokken, ten zondoffer voor gans Israel, naar het getal der
stammen Israels.
18 En zij stelden de priesteren in hun onderscheidingen, en de Levieten in hun verdelingen, tot den
dienst Gods, Die te Jeruzalem is, naar het voorschrift des boeks van Mozes.



19 Ook hielden de kinderen der gevangenis het pascha, op den veertienden der eerste maand.
20 Want de priesters en de Levieten hadden zich gereinigd als een enig man; zij waren allen rein; en
zij slachtten het pascha voor alle kinderen der gevangenis, en voor hun broederen, de priesteren, en
voor zichzelven.
21 Alzo aten de kinderen Israels, die uit de gevangenis wedergekomen waren, mitsgaders al wie
zich van de onreinigheid der heidenen des lands tot hen afgezonderd had, om den HEERE, den God
Israels, te zoeken.
22 En zij hielden het feest der ongezuurde broden zeven dagen, met blijdschap; want de HEERE
had hen verblijd, en het hart des konings van Assur tot hen gewend, om hun handen te sterken in het
werk van het huis Gods, des Gods van Israel.



Ezra 6:1-22 

I. Wij zien hier hoe de vijanden van de Joden tot hun vrienden gemaakt zijn. Toen zij deze order van
de koning ontvingen, kwamen zij met evenveel haast om het werk aan te moedigen en er
behulpzaam in te zijn, als hun voorgangers om het stop te zetten, Hoofdst. 4:23. Wat de koning had
bevolen, deden zij en omdat zij de schijn niet wilden hebben van het met tegenzin te doen, deden zij
het spoedig, vers 13. De gematigdheid van de koning maakte ook hen, tegen hun neiging, gematigd. 

II. De bouw van de tempel voortgezet en in weinig tijds voleindigd, vers 14,15. Nu hebben de
oudsten van de Joden gebouwd met blijmoedigheid. Voorzover ik weet, hebben de oudsten er met
hun eigen handen aan gewerkt, en zo zij dit deden, was het geen vermindering van hun waardigheid
als oudsten en een aanmoediging voor de andere werklieden. 

1. Zij vonden zich verplicht het te doen door het bevel van de God van Israël, die hun kracht heeft
gegeven, om haar te gebruiken in Zijn dienst 

2. Zij werden er toe gebracht, beschaamd gemaakt zijnde door het bevel van de heidense koningen,
vroeger Cyrus, nu Darius, en enige tijd later Artahsastha. Kunnen de oudsten van de Joden
achterblijven in dit goede werk als deze vreemde vorsten er zo ijverig voor schijnen te zijn? Zullen
geboren Israëlieten morrend en met tegenzin zorg en moeite besteden aan dit gebouw, als
vreemdelingen er niet morrend of met tegenzin de kosten van dragen. 

3. Zij vonden er zich in aangemoedigd door de profetieën van Haggaï en Zacharia, die hun
waarschijnlijk (zoals bisschop Patrick vermoedt) de wonderbare goedheid van God zullen
voorgehouden hebben in het hart van de koning van Perzië te neigen om hen aldus te begunstigen.
En nu ging het werk zó voorspoedig voort, dat het na vier jaren tijds ten einde werd gebracht. Gods
werk is volmaakt. De bouw van de Evangeliekerk, die geestelijke tempel duurt lang, maar zal ten
slotte voleindigd worden, als haar mystiek lichaam volmaakt zal zijn. Ieder gelovige is een levende
tempel, zichzelf opbouwende in zijn allerheiligst geloof, dit werk wordt zeer tegengestaan door
Satan en ons eigen bederf, wij beuzelen er mede, gaan er met veel oponthoud en vele tussenpozen
mee voort, maar Hij, die het goede werk begonnen heeft, zal het voleindigd zien, en zal het
oordeel uitbrengen tot overwinning. De geesten van de rechtvaardigen zullen volmaakt
gemaakt worden. 

III. De inwijding van de tempel. Toen hij gebouwd was, hebben zij, daar hij alleen voor heilig
gebruik bestemd was, door een voorbeeld getoond hoe hij gebruikt moest worden, hetgeen (zegt
bisschop Patrick) de eigenlijke betekenis is van het woord inwijden. Zij deden het met plechtigheid,
en waarschijnlijk met een openlijke verklaring van hem af te zonderen van gewoon gebruik en toe te
wijden aan de ere Gods, om gebruikt te worden voor Zijn aanbidding. 

1. De personen, gebruikt in deze dienst waren niet alleen de priesters en Levieten, die de
Godsdienstplechtigheden verrichtten, maar de kinderen Israëls, sommigen uit ieder van de twaalf
stammen, hoewel Juda en Benjamin de voornaamsten waren, en de overige kinderen van de
gevangenschap of van de wegvoering, hetgeen te kennen geeft dat er behalve de kinderen Israëls
velen waren uit andere volken, die zich met hen hebben laten overbrengen naar Judea, en hun geloof
hebben aangenomen, tenzij wij het aldus lezen: namelijk de kinderen van de gevangenschap, en



dan kunnen wij veronderstellen dat hiermede nota is genomen van hun geringe, treurige toestand,
omdat de overweging daarvan er toe bijdroeg om hen in deze en andere Godsdienstige handelingen
eerbiedig en ernstig te maken. Een treurige verandering! De kinderen Israëls zijn de kinderen van
de gevangenschap geworden, en er blijkt slechts een overblijfsel van hen te zijn, overeenkomstig de
voorzegging in Jesaja 7:3, "Shear-Jashub," dat is: "het overblijfsel zal wederkeren." De offeranden,
die bij deze gelegenheid geofferd werden, waren runderen, rammen en lammeren, vers 17, tot
brandoffers en dankoffers, niet te vergelijken ten opzichte van het aantal bij hetgeen bij de inwijding
van Salomo’s tempel geofferd werd, daar het echter overeenkomstig hun tegenwoordig vermogen
was was het Gode welbehaaglijk, want na "vele beproeving van de verdrukking is de" "overvloed
van hun blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig" "geweest tot de rijkdom hunner
goeddadigheid," 2 Corinthiers 8:2. Hun honderden waren meer voor hen dan Salomo’s duizenden
voor hem waren. Maar behalve deze offerden zij nog twaalf geitenbokken, een voor ieder van de
twaalf stammen, om verzoening te doen voor hun zonden, dat zij noodzakelijk achtten om hun dienst
welbehaaglijk te maken. Door aldus de ongerechtigheid van zich te laten wegnemen, wilden zij zich
bevrijden van hetgeen de angel was in hun vroeger leed, en dat, zo het niet weggenomen werd, de
worm zou zijn van hun tegenwoordig geluk. 

2. Deze dienst werd verricht met vreugde, zij waren allen blij de tempel herbouwd en alles wat er bij
behoorde op zo goede voet geregeld te zien. Laat ons hieruit leren heilige inzettingen met vreugde
welkom te heten en ze met genot bij te wonen laat ons de Heere dienen met blijdschap. Al wat wij
Gode toewijden moet Hem met blijdschap worden gegeven, opdat het Hem behage het van ons aan
te nemen. Toen zij het huis inwijdden, hebben zij ook de huishouding geregeld en op vaste voet
gebracht. Zij zouden weinig genot of vertroosting in de tempel gesmaakt hebben zonder de
tempeldienst, en daarom stelden zij de priesters in hun onderscheidingen en de Levieten in hun
afdelingen, vers 18. De Goddelijke eredienst in deze inwijding gevestigd hebbende, droegen zij
zorg om hem in stand te houden, en maakten het boek van Mozes tot hun regel, waarop zij in deze
inrichting het oog hadden. Hoewel de tempeldienst thans niet met zoveel pracht en overvloed kon
geschieden als vroeger, werd hij toch misschien met evenveel zuiverheid verricht naar de inzettingen
Gods, en dat was er de heerlijkheid van. Geen schoonheid zo heerlijk en lieflijk als de schoonheid
van de heiligheid. 

IV. De viering van het pascha in de nieuw-opgerichte tempel. Nu zij pas verlost waren uit hun
dienstbaarheid in Babel was het tijdig en gepast om hun verlossing te herdenken uit hun slavernij in
Egypte. Nieuwe zegeningen moeten ons de vroegere zegeningen in de herinnering brengen. Wij
kunnen veronderstellen dat zij sedert hun terugkomst ieder jaar het pascha wel gehouden zullen
hebben, want zij hadden een altaar en een tabernakel. Maar zij waren blootgesteld aan velerlei
stoornissen van de zijde van hun vijanden, hadden weinig ruimte en konden niet over de nodige
geriefelijkheden beschikken, zodat zij het niet met behoorlijke plechtigheid konden vieren voordat
de tempel gebouwd was, en nu maakten zij er een vreugdevol feest van, daar het viel in de maand,
welke volgde nadat de tempel voleindigd en ingewijd was, vers 19. 

Er wordt hier nota genomen 

1. Van de reinheid van de priesters en Levieten, die het pascha slachtten. In Hizkia’s tijd werden
velen van hen gelaakt, omdat zij zich niet gereinigd hadden, maar nu wordt opgemerkt tot hun lof dat
zij zich allen als één man gereinigd hadden, zij waren eenstemmig in hun besluiten en in hun



pogingen om zich voor deze plechtigheid ceremonieël rein te maken en rein te houden. Zij voegden
zich bij elkaar in hun toebereidselen, teneinde elkaar behulpzaam te zijn, zodat allen, als één man,
rein waren. De reinheid van de leraren voegt zeer veel toe aan de schoonheid van hun bediening,
evenzo ook hun eenheid. 

2. Van de proselieten, die met hen deelnamen aan deze inzetting, al wie zich van de onreinheid
van de heidenen des lands tot hen afgezonderd had, hun land en de valse godsdienst ervan
hadden verlaten, en lotgemeen waren geworden met het Israël Gods, zich afgekeerd hadden van de
onreinheid van de heidenen van het land, van hun afgoderijen en van hun onzedelijkheid, om de
Heere, de God Israëls, te zoeken als hun God, aten het pascha. Zie hoe de proselieten, de
bekeerlingen, beschreven worden: zij zonderen zich af van de onreinheid van de zonde en van de
gemeenschap met zondaren, voegen zich bij het Israël Gods in gelijkheid en gemeenschap met hen,
en begeven er zich toe om de God Israëls te zoeken, en zij, die dit doen in oprechtheid, worden,
hoewel zij vreemdelingen zijn, welkom geheten om van het pascha te eten, als medeburgers van de
heiligen en huisgenoten Gods. 

3. Van het groot genot en de voldoening, waarmee zij het feest van de ongezuurde broden
hielden, vers 22. De Heere had hen verblijd, had hun beide reden tot blijdschap gegeven en een
hart om zich te kunnen verblijden. Het was nu ongeveer twintig jaren geleden sedert het fundament
van deze tempel was gelegd, en wij kunnen veronderstellen dat de meesten van de oude lieden, die
toen geweend hebben bij de herinnering aan de eerste tempel, nu gestorven waren, zodat er thans
geen tranen met hun vreugde gemengd werden. Zij die op goede gronden blij zijn, hebben reden om
er dankbaar voor te zijn, omdat het God is die hen verblijdt. Hij is de fontein uit welke al de
stromen van onze blijdschap voortkomen. God heeft aan allen, die Zijn verbond houden, beloofd dat
Hij hen zal verheugen in Zijn bedehuis. De bijzondere reden, die zij toen hadden voor hun
vreugde, was dat God het hart van de koning van Assur tot hen gewend had om hun handen te
sterken. Als zij, die tegen ons geweest zijn, of van wie wij vreesden dat zij tegen ons zouden zijn
blijken voor ons te wezen, dan kunnen wij ons daarin verheugen als een teken ten goede, dat "onze
wegen de Heere behagen," Spreuken 16:7, en dan moet Hij er de eer van hebben. 



HOOFDSTUK 7

1 Na deze geschiedenissen nu, in het koninkrijk van Arthahsasta, koning van Perzie: Ezra, de zoon
van Seraja, den zoon van Azarja, den zoon van Hilkia,
2 Den zoon van Sallum, den zoon van Zadok, den zoon van Ahitub,
3 Den zoon van Amarja, den zoon van Azarja, den zoon van Merajoth,
4 Den zoon van Zerahja, den zoon van Uzzi, den zoon van Bukki,
5 Den zoon van Abisua, den zoon van Pinehas, den zoon van Eleazar, den zoon van Aaron, den
hoofdpriester.
6 Deze Ezra toog op uit Babel; en hij was een vaardig schriftgeleerde in de wet van Mozes, die de
HEERE, de God Israels, gegeven heeft; en de koning gaf hem, naar de hand des HEEREN, zijns
Gods, over hem, al zijn verzoek.
7 Ook sommigen van de kinderen Israels, en van de priesteren en de Levieten, en de zangers, en de
poortiers, en de Nethinim, togen op naar Jeruzalem, in het zevende jaar van den koning Arthahsasta.
8 En hij kwam te Jeruzalem in de vijfde maand; dat was het zevende jaar dezes konings.
9 Want op den eersten der eerste maand was het begin des optochts uit Babel, en op den eersten
der vijfde maand kwam hij te Jeruzalem, naar de goede hand zijns Gods over hem.
10 Want Ezra had zijn hart gericht, om de wet des HEEREN te zoeken en te doen, en om in Israel
te leren de inzettingen en de rechten.
11 Dit is nu het afschrift des briefs, dien de koning Arthahsasta gaf aan Ezra, den priester, den
schriftgeleerde; den schriftgeleerde van de woorden der geboden des HEEREN, en Zijn inzettingen
over Israel:
12 Arthahsasta koning der koningen, aan Ezra, den priester, den schriftgeleerde der wet van den
God des hemels, volkomen vrede en op zulken tijd.
13 Van mij wordt bevel gegeven, dat al wie vrijwillig is in mijn koninkrijk, van het volk van Israel, en
van deszelfs priesteren en Levieten, om te gaan naar Jeruzalem, dat hij met u ga.
14 Dewijl gij van voor den koning en zijn zeven raadsheren gezonden zijt, om onderzoek te doen in
Judea, en te Jeruzalem, naar de wet uws Gods, die in uw hand is;
15 En om henen te brengen het zilver en goud, dat de koning en zijn raadsheren vrijwilliglijk gegeven
hebben aan den God Israels, Wiens woning te Jeruzalem is;
16 Mitsgaders al het zilver en goud, dat gij vinden zult in het ganse landschap van Babel, met de
vrijwillige gave des volks en der priesteren, die vrijwilliglijk geven, ten huize huns Gods, dat te
Jeruzalem is;
17 Opdat gij spoediglijk voor dat geld koopt runderen, rammen, lammeren, met hun spijsofferen, en
hun drankofferen, en die offert op het altaar van het huis van ulieder God, dat te Jeruzalem is.
18 Daartoe, wat u en uw broederen goed dunken zal, met het overige zilver en goud te doen, zult
gijlieden doen naar het welgevallen uws Gods.
19 En geef de vaten, die u gegeven zijn tot den dienst van het huis uws Gods, weder voor den God
van Jeruzalem.
20 Het overige nu, dat van node zal zijn voor het huis uws Gods, dat u voorvallen zal uit te geven,
zult gij geven uit het schathuis des konings.
21 En van mij, mij, koning Arthahsasta, wordt bevel gegeven aan alle schatmeesters, die aan gene
zijde der rivier zijt, dat alles, wat Ezra, de priester, de schriftgeleerde der wet van den God des
hemels, van u zal begeren, spoediglijk gedaan worde;
22 Tot honderd talenten zilvers toe, en tot honderd kor tarwe, en tot honderd bath wijn, en tot
honderd bath olie, en zout zonder voorschrift.



23 Al wat naar het bevel van den God des hemels is, dat het vlijtiglijk gedaan worde, voor het huis
van den God des hemels; want waartoe zou er grote toorn zijn over het koninkrijk des konings en
zijner kinderen?
24 Ook laten wij ulieden weten, aangaande alle priesteren en Levieten, zangers, poortiers, Nethinim
en dienaars van het huis dezes Gods, dat men den cijns, ouden impost en tol hun niet zal vermogen
op te leggen.
25 En gij, Ezra, naar de wijsheid uws Gods, die in uw hand is, stel regeerders en richters, die al het
volk richten, dat aan gene zijde der rivier is, allen, die de wetten Gods weten, en die ze niet weet,
zult gijlieden die bekend maken.
26 En al wie de wet uws Gods en de wet des konings niet zal doen, over dien laat spoediglijk recht
worden gedaan, hetzij ter dood, of tot uitbanning, of tot boete van goederen, of tot de banden.
27 Geloofd zij de HEERE, de God onzer vaderen, Die alzulks in het hart des konings gegeven heeft,
om te versieren het huis des HEEREN, dat te Jeruzalem is.
28 En heeft tot mij weldadigheid geneigd, voor het aangezicht des konings en zijner raadsheren, en
aller geweldige vorsten des konings! Zo heb ik mij gesterkt, naar de hand des HEEREN, mijns
Gods, over mij, en de hoofden uit Israel vergaderd, om met mij op te trekken.



Ezra’s kostelijke naam begroette ons in het eerst in de titel van het boek, maar in de geschiedenis
hebben wij hem nog niet ontmoet, nu wordt hij in dit hoofdstuk ingeleid als handelend persoon onder
een andere regering, die van Artahsastha. Wij veronderstellen dat Zerubbabel en Jesua nu oud
geworden waren, indien niet reeds gestorven, en wij horen ook niet meer van Haggaï en Zacharia,
zij hebben hun getuigenis voleindigd. Wat zal er nu worden van de zaak Gods en van Israël, nu deze
nuttige werktuigen ter zijde gelegd zijn? Vertrouw dat God, die des Geestes overig heeft, anderen in
hun plaats zal verwekken. Ezra hier en Nehemia in het volgende boek zijn even nuttig en tot zegen in
hun dagen, als die in de hun geweest waren. Hier is: 

I. Een algemeen bericht van Ezra zelf, en van zijn tocht naar Jeruzalem voor het openbare welzijn,
vers 1-10.. 

II. Een afschrift van de opdracht die Artahsastha hem heeft gegeven, vers 11-26. 

III. Zijn dankbaarheid aan God er voor, vers 27, 28. Het volgende hoofdstuk zal ons een meer
bijzonder verhaal geven van zijn metgezellen, zijn reis en zijn aankomst te Jeruzalem. 



Ezra 7:1-10 

I. Hier is Ezra’s stamboom. Hij was een van de zonen van Aäron, een priester, God verkoos hem
om een werktuig ten goede te zijn voor Israël, ten einde eer te leggen op het priesterschap, welks
glans zeer getaand was door de gevangenschap. Hij wordt gezegd de zoon te zijn van Seraja, die
Seraja, die naar verondersteld wordt, door de koning van Babel bij de verwoesting van Jeruzalem
ter dood werd gebracht, 2 Koningen 25:18, 21 K. Als wij de kortste berekening aannemen, dan
was het vijf en zeventig jaren geleden dat Seraja stierf, velen achten dat het veel langer was, en
omdat zij veronderstellen dat Ezra geroepen werd in de bloei van zijn jaren om in de openbare
dienst werkzaam te zijn, menen zij dat Seraja niet zijn eigen vader, maar zijn grootvader was, of wel
zijn overgrootvader, maar dat hij de eerste persoon van gewicht was, die in deze geslachtslijst
opwaarts voortkomt welke geslachtslijst hier opklimt tot aan Aäron, waarvan echter velen,
kortheidshalve, uitgelaten zijn, die uit 1 Kronieken 6:4 en vervolgens aangevuld kunnen worden. Hij
was een jongere broeder, of zijn vader was Jozadak, de vader van Jesua, zodat hij geen
hogepriester was, maar wel na aan de hogepriester verwant. 

II. Zijn karakter. Hij behoorde tot het jongere huis, maar zijn persoonlijke hoedanigheden stelden
hem vooraan onder zijn volk. 

1. Hij was een man van grote geleerdheid. Hij was een vaardig schriftgeleerde in de wet van
Mozes, vers 6. Hij was zeer bekend met de Schrift, inzonderheid met de geschriften van Mozes, had
de woorden van de schriften in zijn geheugen en kende er de zin en de de betekenis van. Het is te
vrezen dat geleerdheid onder de Joden in Babel op een laag peil stond, maar Ezra was het middel
om haar weer onder hen te doen herleven. De Joden zeggen dat hij al de afschriften van de wet, die
hij kon vinden, verzamelde en met elkaar vergeleek, en er een nauwkeurige editie van uitgaf met al
de profetische, historische en poëtische boeken, die door Goddelijke ingeving geschreven waren, en
aldus de canon van het Oude Testament samenstelde, met toevoeging van de profetieën en
geschiedenissen van zijn eigen tijd. Indien hij door God verwekt, bekwaam gemaakt en geneigd
werd om dit te doen dan hebben alle geslachten reden om hem zalig, d.i. gezegend te noemen, en
God voor hem te danken. God heeft de Joden "profeten en schriftgeleerden gezonden!" Mattheus
23:34. Ezra behoorde tot de laatste. Nu de profetie weldra ging ophouden, was het tijd om
Schriftkennis te bevorderen ingevolge de raad Gods door de laatste van de profeten, Maleachi 4:4.
"Gedenkt van de wet van Mozes." De dienaren van het Evangelie worden genoemd
"schriftgeleerden, in het koninkrijk van de" "hemelen onderwezen," Mattheus 13:52, Nieuw
Testamentische schriftgeleerden. Het was jammer dat zo waardig een naam als deze is, gedragen
werd, zoals hij werd gedragen in de ontaarde eeuwen van de Joodse kerk, door mannen, die
verklaarde vijanden waren van Christus en Zijn Evangelie: Wee u, gij schriftgeleerden en farizeen-
die geleerd waren in de letter van de wet, maar vreemdelingen waren naar de geest ervan. 

2. Hij was een man van grote Godsvrucht en heiligen ijver, vers 10. Hij had zijn hart gericht om de
wet des Heeren te zoeken en te doen, enz. Wat hij tot voorwerp koos van zijn studie was de wet
des Heeren. De Chaldeën, onder wie hij geboren en opgevoed was, waren vermaard voor
letterkunde en inzonderheid voor het bestuderen van de sterren. Men kan veronderstellen dat Ezra,
die een leergieriger aard had, wel in verzoeking kan geweest zijn om zich daarop toe te leggen, maar
hij kwam die verzoeking teboven, de wet van zijn God was hem meer dan alle de geschriften van de
magiërs en astrologen, van wie hij genoeg wist om hen met goede reden, te verachten. 



a. Hij zocht de wet des Heeren, dat is: hij stelde zich ten taak haar te onderzoeken, hij onderzocht
de Schriften en zocht de kennis van God in de Schrift, Zijn wil en Zijn bedoeling, die daar te vinden
is, maar niet zonder er naar te zoeken. 

b. Hij maakte er een gewetenszaak van om haar te doen, hij stelde haar zich voor als zijn regel,
richtte er zich naar in zijn gevoelens, maakte dat geheel zijn levenswandel er mee in overstemming
was. Dat is het gebruik, dat wij moeten maken van onze kennis van de Schrift, want zalig zijn wij zo
wij doen wat wij weten de wil Gods te zijn. 

c. Hij had zijn hart gericht om in Israël te leren de inzettingen en de rechten van deze wet. Wat
hij wist wilde hij gaarne tot welzijn van anderen mededelen, want de bediening des Geestes is aan
een ieder gegeven om er nut mee te doen. Maar let op de methode, die hij volgde, eerst leerde hij
en toen onderwees hij, zocht de wet des Heeren en legde aldus een goede schat op, en toen
onderrichtte hij anderen en gaf hij uit wat hij opgelegd had. Ook heeft hij eerst gedaan en toen
onderwezen, de geboden in beoefening gebracht en toen anderen in het beoefenen ervan onderricht,
en aldus heeft zijn voorbeeld zijn leer bevestigd. 

d. Hij richtte zijn hart om dit alles te doen. Hij gaf zich moeite voor zijn studiën, legde er zich op toe
om zelf goed te verstaan wat hij aan anderen wilde leren, volhardde in zijn onderzoek, en zo is hij
een vaardig schriftgeleerde geworden. Mozes in Egypte, Ezra in Babel, en beide in gevangenschap
waren verwonderlijk toegerust en bekwaam gemaakt om van de kerk voortreffelijke diensten te
bewijzen. 

III. Zijn tocht naar Jeruzalem tot welzijn van zijn land. Hij toog op uit Babel, vers 6, en kwam in
vier maanden tijds te Jeruzalem, vers 8. Het was vreemd, dat een man als hij zolang in Babel is
gebleven, nadat zijn broederen vertrokken waren, maar God heeft hem niet naar Jeruzalem
gezonden, eer Hij er werk voor hem te doen had en niemand ging dan zij, wier geest God
verwekte, dat zij optrokken. Sommigen denken dat deze Artahsastha dezelfde was als Darius,
wiens decreet wij hadden in Hoofdst. 6, en dat Ezra kwam in hetzelfde jaar, dat de tempelbouw
voleindigd was, dat was het zesde jaar, dit het zevende, vers 8. Aldus Dr. Lightfoot. Mijn waardige
en geleerde vriend, die onlangs overleden is, Ds. Tallents, plaatst het in zijn chronologische tabellen
omstreeks vijftien jaren na de voltooiing van de tempel, anderen nog later. Ik heb slechts op te
merken: 

1. Hoe vriendelijk de koning voor hem was, de koning gaf hem al zijn verlangen, al wat hij
begeerde om hem instaat te stellen zijn land te dienen. 

2. Hoe vriendelijk zijn volk voor hem was toen hij ging, gingen velen met hem, omdat zij niet in
Babel wilden blijven als hij heenging, en omdat zij het wel wilden wagen in Jeruzalem te wonen als
hij daar was. 

3. Hoe vriendelijk zijn God voor hem was, hij verkreeg deze gunst van zijn koning en zijn land naar
de goede hand des Heeren zijns Gods over hem, vers 6, 9. Ieder schepsel is datgene voor ons
wat God het doet zijn, en ons recht komt voort uit Hem. Gelijk wij de gebeurtenissen, die plaats
zullen hebben, in de hand van God moeten zien, zo moeten wij de hand van God zien in de



gebeurtenissen, die plaatshebben, en Hem erkennen met dankbaarheid, als wij reden hebben het
Zijn goede hand te noemen. 



Ezra 7:11-26 

Wij hebben hier de opdracht door de koning van Perzië aan Ezra verleend, waardoor hij hem macht
gaf om ten goede te handelen voor de Joden, en zij is zeer volledig en boven hetgeen verwacht kon
worden. Wij veronderstellen dat de opdracht in de gewone vorm is: Artahsastha, koning van de
koningen, dat is een te hoge titel om door een sterfelijken mens aangenomen te worden. Hij was
wel koning van sommige koningen, maar te spreken alsof hij koning was van alle koningen, dat is
zich het kroonrecht aanmatigen van Hem, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij zendt
groeten aan zijn getrouwe en beminde Ezra, die hij een schriftgeleerde noemt in de wet van de
God des hemels, vers 12, een titel, waaraan Ezra-gelijk hieruit blijkt-waarde hechtte, hij begeerde
geen andere, neen, zelfs niet toen hij tot de rang van proconsul was verheven. Hij achtte het een
grotere eer voor zich een schriftgeleerde te zijn van Gods wet, dan een pair of rijksvorst te zien.
Beschouwen wij de artikelen van zijn lastbrief. 

I. Hij geeft Ezra verlof om naar Jeruzalem te gaan en zovelen van zijn landslieden als wilden, met
hem te doen optrekken, vers 13. Hij en zij waren gevangenen, en daarom konden zij zonder zijn
koninklijke vergunning zijn gebied niet verlaten. 

II. Hij geeft hem macht om een onderzoek in te stellen naar de zaken van Juda en Jeruzalem, vers
14. De regel van zijn onderzoek moest wezen de wet van zijn God, die in zijn hand is. Of de
Joden in hun Godsdienst naar die wet hadden gedaan en nog deden? Of de tempel gebouwd was,
het priesterschap geregeld was, de offeranden geofferd werden naar het voorschrift Gods? Indien hij
na gedaan onderzoek iets vond dat verkeerd was, dan moest dat verbeterd worden, en evenals
Titus in Creta moest hij "hetgeen ontbrak" "terechtbrengen," Titus 1:5. Aldus wordt Gods wet
grootgemaakt en verheerlijkt, en aldus worden de Joden in hun aloud privilegie hersteld om zichzelf
te regeren door die wet, en waren zij niet langer onder "beschikkingen, die niet goed waren", de
beschikkingen van hun verdrukkers, Ezechiel 20-25. 

III. Hij vertrouwt hem het geld toe, dat door de koning zelf en zijn raadsheren vrijwillig gegeven en
gecollecteerd was onder zijn onderdanen voor de dienst van het huis Gods, vers 15, 16. Laat hierop
gelet worden: 

1. Tot eer van God, als de enig levende en ware God, want zelfs zij, die andere goden aanbaden,
waren zo overtuigd van de opperheerschappij van de God Israëls, dat zij bereid waren onkosten te
dragen om zich alzo in Zijn gunst aan te bevelen. Zie Psalm 45:13, 68:30. 

2. Tot lof van deze heidense koning dat hij de God Israëls eerde, hoewel Zijn aanbidders slechts een
handvol arme, geringe lieden waren, niet instaat om zelf de kosten van hun eigen Godsdienst te
dragen, en die nu zijn vazallen waren, en dat, ofschoon niet op hem gewerkt was om zijn eigen valse
godsdienst te verzaken, hij toch de Joden beschermde en aanmoedigde in hun Godsdienst, en niet
maar zei: wordt warm en wordt verzadigd, maar hun gaf wat zij nodig hadden. 

3. Tot versmading van de nagedachtenis van de slechte koningen van Juda, zij, die opgevoed waren
in de kennis en aanbidding van de God van Israël, Zijn wet hadden, en ook dikwijls Zijn profeten,
plunderden en verarmden de tempel, en hier is nu een heidense koning, die hem verrijkt. Zo werd
later het Evangelie verworpen door de Joden, maar welkom geheten door de heidenen. Zie



Romeinen 11:11. "Door hun val is de zaligheid de heidenen geworden," Handelingen 13:46. Ezra
wordt hier gemachtigd: 

a. Om dit geld te ontvangen en het naar Jeruzalem te brengen, want hij was een man van bekende
eerlijkheid en trouw, in wie zij dus vertrouwen konden stellen, zij konden er zeker van zijn, dat hij
van hetgeen voor de publieke belangen gegeven was, niet het minste of geringste ten eigen bate zou
aanwenden. Wij bevinden dat aan Paulus ook eens zo’n boodschap was opgedragen, toen hij naar
Jeruzalem ging, namelijk om "aalmoezen te doen aan zijn volk en offeranden," Handelingen 24:17. 

b. Om dit geld op de best mogelijke wijze te besteden, namelijk voor offeranden om op het altaar
Gods geofferd te worden vers 17 en voor welk ander doeleinde hij en zijn broederen nodig zouden
achten, vers 18, slechts met deze beperking dat het naar het welgevallen huns Gods zou zijn,
waarmee zij beter bekend waren dan hij. Laat het welgevallen Gods altijd de regel zijn voor onze
uitgaven en inzonderheid voor wat wij uitgeven in Zijn dienst. Gods werk moet altijd naar Zijn wil en
welbehagen gedaan worden. Behalve geld werden hem ook vaten gegeven ten dienste van de
tempel, vers 19. Cyrus gaf terug wat naar recht aan de tempel behoorde, maar deze werden nog
daarenboven gegeven, en zo ontving hij het zijne terug met interest. Dezen moet hij weergeven voor
de God van Jeruzalem, als bedoeld zijnde tot Zijn eer, daar waar Hij Zijn naam gesteld heeft. 

IV. Hij geeft hem een wissel of liever een bevelschrift, voor al zijn schatmeesters aan gene zijde van
de rivier, om hem uit des konings inkomsten te voorzien van hetgeen hij nodig zou hebben, en het
op rekening van de koning te stellen, vers 20-22. Dit was zeer bedachtzaam gehandeld, want daar
Ezra nog een onderzoek moest instellen naar de stand van de zaken, wist hij niet vooruit wat hij
nodig zou hebben, en hij was bescheiden in zijn eisen. Het was ook vriendelijk gehandeld, en het
getuigde van grote genegenheid voor de tempel en groot vertrouwen in Ezra. Het is het belang van
vorsten en van voorname, aanzienlijke personen, om hun rijkdom en macht aan te wenden ter
ondersteuning en aanmoediging van de Godsdienst. Waar anders dienen grote inkomsten toe, dan
om de mensen instaat te stellen veel goed van die soort te doen, zo zij slechte een hart hebben om
het te doen. 

V. Hij beveelt hem dat niets van hetgeen nodig was in of voor de tempel tot eer van de God Israëls
verzuimd of nagelaten zou worden. 

Merk op in dit bevel, vers 23 : 

1. Met hoeveel eerbied hij van God spreekt. 

Tevoren had hij Hem de God van Jeruzalem genoemd maar, opdat men niet zou denken dat hij
Hem slechts als een lokale godheid beschouwt, noemt hij Hem hier tweemaal met groten eerbied de
God des hemels. 

2. Hoe nauwkeurig hij let op het woord en de wet van God, die hij waarschijnlijk gelezen en
bewonderd had. "Al wat naar het bevel van uw God is," (wiens inzettingen hij zich, hoewel hij zich
koningen van de koningen noemde, niet in het minst of geringst aanmatigde te veranderen, tittel of
jota er aan toe te voegen) "laat het gedaan worden, laat het vlijtiglijk gedaan worden, met zorg en
spoed." En: 



3. Met hoeveel zorg hij de toorn Gods afbidt. Waartoe zou er grote toorn zijn over het
koninkrijk? Het verwaarlozen en verachten van de Godsdienst brengen de oordelen Gods over
koningen en koninkrijken, en het beste middel om Zijn toorn, als hij op het punt is van tegen een
volk los te barsten, af te wenden, is: de Godsdienst te steunen en aan te moediger. Willen wij onze
vrede en voorspoed bewaard zien? Laat ons zorgen dat de zaak Gods niet kwijnt. 

Vl. Hij ontheft al de dienaren van de tempel van belasting te betalen aan de regering, van de
voornaamsten van de priesters tot de geringsten van de Nethinim, de beambten van de koning
mochten de accijns, oude impost of tol van hen niet eisen, die door de andere onderdanen van de
koning betaald moesten worden, vers 24. Hiermede werd hun grote eer aangedaan als vrije burgers
van het rijk, en het zal hun de achting en de gunst van de kroon verzekeren, en zij kunnen hun
bediening er temeer goedsmoeds en met temeer vrijheid door waarnemen. Wij veronderstellen dat
het alleen voor hetgeen zij nodig hadden voor zich en hun gezin en voor het onderhoud van hun
bediening was, dat hun die vrijdom van belasting werd toegestaan, indien iemand uit dit privilegie
aanleiding zou nemen om handel te gaan drijven, dan zou hij er het voordeel van verliezen. 

VII. Hij machtigt Ezra om rechters en magistraten aan te stellen over de Joden aan de andere kant
van de rivier, vers 25, 26. Het was een grote gunst voor de Joden om die overheidspersonen uit hun
eigen volk te hebben, inzonderheid als zij door Ezra benoemd werden. 

1. Allen, die de wetten van Ezra’s God weten dat is: allen, die de Joodse Godsdienst belijden,
moesten onder het rechtsgebied van deze rechters zijn, hetgeen aanduidt dat zij van het rechtsgebied
van de heidense magistraten ontslagen waren. 

2. Aan deze rechters werd toegestaan, ja zij werden zelfs aangemoedigd, proselieten te maken, aan
wie de wetten Gods niet weet, zult gijlieden die bekendmaken. Hoewel hij zelf niet tot de Joodse
Godsdienst wilde overgaan, liet hij het zijn onderdanen toe om dit wel te doen 

3. Zij worden gemachtigd om aan het oordeel dat zij uitspraken, en de orders die zij gaven
overeenkomstig de wet van God (die hierdoor ook tot wet van de koning wordt gemaakt), kracht
bij te zetten door strenge strafbepalingen-gevangenisstraf, verbanning, geldboete of de dood, naar
dat hun wet het voorschrijft. Het wordt hun niet vergund nieuwe wetten te maken, maar zij moeten
er voor zorgen dat Gods wetten behoorlijk worden nagekomen, en zo wordt hun het zwaard
toevertrouwd onn een schrik te zijn voor de kwaaddoeners. Wat zou Josafat, of Hizkia, of David
zelfs, als koning meer hebben kunnen doen voor de eer van God en de bevordering van de
Godsdienst? 



Ezra 7:27-28 

Ezra kan niet voortgaan met zijn verhaal zonder zijn dankerkentenis uit te spreken voor de goedheid
Gods over hem en zijn volk in deze zaak. Zodra hij de lastbrief van de koning had meegedeeld, heeft
hij, inplaats van er Leve de koning! aan toe te voegen (hoewel dit voegzaam genoeg zou geweest
zijn), er bijgevoegd: Geloofd zij de Heere, want wij moeten God danken in alles, en in alle
gebeurtenissen, die ons aangenaam zijn, Gods hand erkennen en er Zijn naam voor loven. Ezra looft
hier God voor twee dingen. 

1. Voor zijn lastbrief. Wij veronderstellen dat hij er de hand van de koning voor gekust heeft, maar
dat was niet alles. Geloofd zij God, zegt hij die alzulks in het hart van de koning gegeven heeft.
God kan dingen in het hart van de mensen geven, die daar niet vanzelf in zouden opkomen, en ook
in hun hoofd geven, beide door Zijn voorzienigheid en Zijn genade in de dingen, die tot het leven en
de godzaligheid behoren. Indien er iets goeds blijkt te zijn in ons eigen hart of in het hart van
anderen, dan moeten wij erkennen dat God het daar gelegd heeft, en er Hem voor loven, want Hij is
het, die beide het willen en het werken van hetgeen goed is in ons werkt. Als vorsten en
magistraten handelen voor de onderdrukking van de ondeugd en voor de bevordering en
aanmoediging van de Godsdienst, dan moeten wij God danken, die het hun in het hart gaf om dat te
doen, evenzeer als wanneer zij ons de een of andere bijzondere gunst hadden toegestaan. Toen
Gods huis gebouwd was, verheugde Ezra zich in hetgeen gedaan was om het te versieren. Wij lezen
van geen orders om het te schilderen of te vergulden, of het te versieren met edelgesteenten, maar
wèl van orders om te zorgen dat er Gods inzettingen voortdurend in werden waargenomen,
zorgvuldig en nauwkeurig naar het voorschrift, en dat was in waarheid een versieren van de tempel. 

2. Voor de aanmoediging, die hij had ontvangen, om ingevolge van zijn lastbrief te handelen, vers
28. Hij heeft weldadigheid tot mij geneigd. Wij kunnen veronderstellen dat de koning in de eer,
die hij hem deed, zijn verdiensten in aanmerking nam, en hem bevorderde omdat hij hem als een
zeer verstandig en goed man beschouwde, maar hij zelf schrijft het zuiver en alleen toe aan Gods
genade, die heeft hem in de gunst van zijn vorst aanbevolen. Ezra zelf was een man van moed, maar
hij schreef zijn aanmoediging niet toe aan zijn eigen kloekmoedigheid, maar aan de hand Gods. "Ik
heb mij gesterkt om die dienst te ondernemen naar de hand des Heeren, mijns Gods, over mij,
om mij te besturen en te ondersteunen." Als God ons Zijn hand geeft, dan zijn wij kloekmoedig en
blijde, als Hij haar van ons terugtrekt, dan zijn wij zwak als water. Voor elke dienst, die wij instaat
worden gesteld te doen voor God en ons geslacht, moet Hij de eer en heerlijkheid ontvangen. De
kracht er voor ontvangen wij van Hem, en daarom moet de lof er voor Hem gegeven worden. 



HOOFDSTUK 8

1 Dit nu zijn de hoofden hunner vaderen, met hun geslachtsrekening, die met mij uit Babel optogen,
onder het koninkrijk van den koning Arthahsasta.
2 Van de kinderen van Pinehas, Gersom; van de kinderen van Ithamar, Daniel; van de kinderen van
David, Hattus.
3 Van de kinderen van Sechanja, van de kinderen van Paros, Zacharja; en met hem werden bij
geslachtsregisters gerekend, aan manspersonen, honderd en vijftig.
4 Van de kinderen van Pahath-moab, Eljehoenai, de zoon van Zerahja; en met hem tweehonderd
manspersonen.
5 Van de kinderen van Sechanja, de zoon van Jahaziel; en met hem driehonderd manspersonen.
6 En van de kinderen van Adin, Ebed, de zoon van Jonathan; en met hem vijftig manspersonen.
7 En van de kinderen van Elam, Jesaja, de zoon van Athalja; en met hem zeventig manspersonen.
8 En van de kinderen van Sefatja, Zebadja, de zoon van Michael; en met hem tachtig
manspersonen.
9 En van de kinderen van Joab, Obadja, de zoon van Jehiel; en met hem tweehonderd en achttien
manspersonen.
10 En van de kinderen van Selomith, de zoon van Josifja; en met hem honderd en zestig
manspersonen.
11 En van de kinderen van Babai, Zacharja, de zoon van Bebai; en met hem acht en twintig
manspersonen.
12 En van de kinderen van Azgad, Johanan, de zoon van Katan; en met hem honderd en tien
manspersonen.
13 En van de laatste kinderen van Adonikam, welker namen deze waren: Elifelet, Jehiel, en Semaja;
en met hen zestig manspersonen.
14 En van de kinderen van Bigvai, Uthai en Zabbud; en met hen zeventig manspersonen.
15 En ik vergaderde hen aan de rivier, gaande naar Ahava, en wij legerden ons aldaar drie dagen;
toen lette ik op het volk en de priesteren, en vond aldaar geen van de kinderen van Levi.
16 Zo zond ik tot Eliezer, tot Ariel, tot Semaja, en tot Elnathan, en tot Jarib, en tot Elnathan, en tot
Nathan, en tot Zacharja, en tot Mesullam, de hoofden; en tot Jojarib en tot Elnathan, de leraars;
17 En ik gaf hun bevel aan Iddo, het hoofd in de plaats Chasifja; en ik leide de woorden in hun
mond, om te zeggen tot Iddo, zijn broeder, en de Nethinim, in de plaats Chasifja, dat zij ons
brachten dienaars voor het huis onzes Gods.
18 En zij brachten ons, naar de goede hand onzes Gods over ons, een man van verstand, van de
kinderen van Mahli, den zoon van Levi, den zoon van Israel; namelijk Serebja, met zijn zonen en
broederen, achttien;
19 En Hasabja, en met hem Jesaja, van de kinderen van Merari, met zijn broederen, en hun zonen,
twintig;
20 En van Nethinim, die David en de vorsten ten dienste der Levieten gegeven hadden,
tweehonderd en twintig Nethinim, die allen bij namen genoemd werden.
21 Toen riep ik aldaar een vasten uit aan de rivier Ahava, opdat wij ons verootmoedigden voor het
aangezicht onzes Gods, om van Hem te verzoeken een rechten weg, voor ons, en voor onze
kinderkens, en voor al onze have.
22 Want ik schaamde mij van den koning een heir en ruiters te begeren, om ons te helpen van den
vijand, op den weg; omdat wij tot den koning hadden gesproken, zeggende: De hand onzes Gods is
ten goede over allen, die Hem zoeken, maar Zijn sterkte en Zijn toorn over allen, die Hem verlaten.



23 Alzo vastten wij; en verzochten zulks van onzen God; en Hij liet zich van ons verbidden.
24 Toen scheidde ik twaalf uit van de oversten der priesteren: Serebja, Hasabja, en tien van hun
broederen met hen.
25 En ik woog hun toe het zilver, en het goud, en de vaten, zijnde de offering van het huis onzes
Gods die de koning en zijn raadsheren, en zijn vorsten, en gans Israel, die er gevonden werden,
geofferd hadden;
26 Ik woog dan aan hun hand zeshonderd en vijftig talenten zilvers, en honderd zilveren vaten in
talenten; aan goud, honderd talenten;
27 En twintig gouden bekers, tot duizend drachmen; en twee vaten van blinkend goed koper,
begeerlijk als goud.
28 En ik zeide tot hen: Gij zijt heilig den HEERE, en deze vaten zijn heilig; ook dit zilver en dit goud,
de vrijwillige gave, den HEERE, den God uwer vaderen.
29 Waakt en bewaart het, totdat gij het opweegt, in tegenwoordigheid van de oversten der
priesteren en Levieten, en der vorsten der vaderen van Israel, te Jeruzalem, in de kameren van des
HEEREN huis.
30 Toen ontvingen de priesters en de Levieten het gewicht des zilvers en des gouds, en der vaten,
om te brengen te Jeruzalem, ten huize onzes Gods.
31 Alzo verreisden wij van de rivier Ahava, op den twaalfden der eerste maand, om te gaan naar
Jeruzalem; en de hand onzes Gods was over ons, en redde ons van de hand des vijands, en
desgenen, die ons lagen leide op den weg.
32 En wij kwamen te Jeruzalem; en wij bleven aldaar drie dagen.
33 Op den vierden dag nu werd gewogen het zilver, en het goud, en de vaten, in het huis onzes
Gods, aan de hand van Meremoth, den zoon van Uria, den priester, en met hem Eleazar, de zoon
van Pinehas; en met hen Jozabad, de zoon van Jesua, en Noadja, de zoon van Binnui, de Levieten.
34 Naar het getal en naar het gewicht van dat alles; en het ganse gewicht werd ter zelfder tijd
opgeschreven.
35 En de weggevoerden, die uit de gevangenis gekomen waren, offerden den God Israels
brandofferen; twaalf varren voor gans Israel, zes en negentig rammen, zeven en zeventig lammeren,
twaalf bokken ten zondoffer; alles ten brandoffer den HEERE.
36 Daarna gaven zij de wetten des konings aan des konings stadhouders en landvoogden aan deze
zijde der rivier; en zij bevorderden het volk en het huis Gods.



Dit hoofdstuk geeft ons een uitvoeriger verhaal van Ezra’s reis naar Jeruzalem, waarvan wij in het
vorige hoofdstuk een algemeen bericht hadden. 

I. Het gezelschap dat met hem optrok vers 1-20. 

II. Het plechtige vasten, dat hij en zijn gezelschap hielden, om Gods tegenwoordigheid met hen op
deze reis af te smeken, vers 21-23. 

III. De zorg, die hij droeg voor de schat, die hij bij zich had, en de last, die hij desbetreffende gaf
aan de priesters, aan wier bewaring hij hem toevertrouwde, vers 21-30. 

IV. Gods zorg over hem en zijn gezelschap op de weg, vers 31.. 

V. Hun veilige aankomst te Jeruzalem vers 33-34, hun boodschappen aan de stadhouders van de
koning vers 36. Zij offerden offeranden aan God, vers 35, en toen begaven zij zich tot hun werk. 



Ezra 8:1-20 

Ezra had zijn lastbrief van de koning ontvangen, en nu roept hij vrijwilligers op om "de verdrevenen
van Israël te verzamelen, en de" "verstrooiden uit Juda te vergaderen," Jesaja 11:12. "Wie is er
onder de zonen van Zion, die bij dochteren van Babel wonen, geneigd om naar Jeruzalem te gaan,
thans, nu de tempel gebouwd en de tempeldienst weer aan de gang is, is het de tijd voor hen." Nu
zou men denken dat onder zo’n aanvoerder en met zoveel aanmoediging, al de Joden "zich eindelijk
uit het stof geschud" zouden hebben, "zich" "los hadden gemaakt van de banden van hun hals,"
overeenkomstig de oproep in Jesaja 52:1, 2 en verv. Ik vraag mij af hoe iemand van hen dat
hoofdstuk kon lezen en achterblijven. Maar zeer velen deden het, die hun gemak meer beminden
dan hun Godsdienst, zich in goede doen achtten waar zij waren, niet geloofden dat in Jeruzalem hun
toestand beter zou zijn dan in Babel, en de moed niet hadden om zich onder bezweren en
moeilijkheden daarheen op weg te begeven. Maar hier wordt ons gezegd: 

I. Dat sommigen zich vrijwillig aangeboden hebben om met Ezra te gaan. De hoofden van de
onderscheidene geslachten worden hier genoemd tot hun ere, en het getal van de manspersonen die
met hen kwamen, opgegeven, tezamen uitmakende veertienhonderd zes en negentig personen. Er
worden hier twee priesters genoemd, vers 2, en één van de zonen van David, maar zij schijnen
gekomen te zijn zonder hun gezin, waarschijnlijk wilden zij eerst zien hoe Jeruzalem hun beviel, om
dan naar bevind van zaken, of hun gezin te laten halen, of er toe weer te keren. Verscheidenen van
deze geslachten hebben wij tevoren gehad, Hoofdst.2. Sommigen trokken toen op, meerderen
gingen nu, naar God hun hart had geneigd, sommigen werden in de derde ure in de wijngaard
geroepen, anderen niet voor de elfde ure, maar ook deze werden niet afgewezen. Maar hier lezen
wij van de laatsten van de kinderen van Adonikam, vers 13, hetgeen door sommigen als een
verwijt voor hen wordt opgevat, namelijk dat zij de laatsten waren om zich onder Ezra’s banier te
scharen. Ik versta het veeleer tot hun eer, namelijk dat nu al de kinderen van dat geslacht waren
teruggekeerd en niemand hunner meer achtergebleven is. 

II. Dat de Levieten, die met dit gezelschap optrokken, in zekere zin tot deze dienst geprest waren.
Ezra stelde een plaats van samenkomst vast voor geheel zijn gezelschap, op de Nieuwjaarsdag, de
eersten dag van de eerste maand. Hoofdst. 7:9. Toen heeft hij hen daar gemonsterd, en (wat vreemd
was) hij bevond dat er geen van de kinderen van Levi bij waren, vers 15. Er waren wel sommige
priesters, maar geen Levieten. Waar was de geest van die heilige stam? Ezra, een priester, roept
gelijk Mozes: Wie de Heere toebehoort kome tot mij! Gans verschillend van Levi deinzen zij terug,
en begeren zij tussen de stallingen te blijven om het geblaat van de kudden te horen. Wij
veronderstellen dat zij in Babel synagogen hadden, waarin zij baden en predikten en de sabbat
hielden, (en toen zij niets beters konden hebben hadden zij reden om daar denkbaar voor te zijn)
maar nu de tempel te Jeruzalem geopend was, voor de dienst waarvan zij verordineerd waren,
hadden zij aan de poorten van Zion de voorkeur moeten geven boven al deze synagogen, het is hier
vermeld tot hun schande, maar verkondigt het niet te Gath. Toen Ezra bemerkte dat hij geen
Levieten in zijn gevolg had, was hij in grote verlegenheid. Hij had geld genoeg voor de tempeldienst,
maar gebrek aan hen. De koning en de vorsten hadden meer dan genoeg gedaan, maar de kinderen
van Levi hadden niet half het hunne gedaan. Elf mannen, hoofden, verstandige mannen, koos hij, om
deze betreurenswaardige leemte aan te vullen. En nu wordt ons hier gezegd: 



1. Dat zij uitgezonden werden. Ezra zond hen naar de geschiktste plaats, waar een college van
Levieten was, de plaats Chasifja, waarschijnlijk een straat of een plein in Babel, die voor dat doel
was afgestaan (men zou het Zilverstraat kunnen noemen, want chesif betekent zilver), hij zond hen
naar een geschikt persoon, Iddo, het hoofd van dit college niet om hem te dringen zelf te komen
(wij willen veronderstellen dat hij oud was en ongeschikt voor zo’n reis), maar sommigen van de
jongeren te zenden, dienaars voor het huis van onze God, vers 17. Gods huis te voorzien van
goede dienaren is een goed werk, dat tot vertroosting en eer zal zijn van allen, die er de hand in
hebben. 

2. Er wordt ons hier hun welslagen meegedeeld. Zij zijn niet onverrichter zake teruggekeerd, maar
hoewel zij weinig tijd hadden om zich voor te bereiden, brachten zij ongeveer veertig Levieten mee
om met Ezra op te trekken, Serebja bekend als een zeer verstandig man, en achttien met hem, vers
18, Hasabja, en met hen twintig vers 19. Hieruit blijkt dat zij er niet afkerig van waren om te gaan,
maar slechts traag en onachtzaam waren, slechts nodig hadden om opgeroepen te worden, er toe
aangespoord te worden. Hoe jammer is het dat Godvruchtige mensen een goed werk nalaten, enkel
en alleen uit gebrek van er toe opgewekt te worden, hoe jammer, dat zij dit nodig hebben, en als zij
het nodig hebben, hoe jammer, dat het hun er aan ontbreekt! Van de Nethinim, de dienaren van het
heilig college, de specie infima-de laagste orde van de tempeldienaren, schenen er meer bereid te
zijn om te gaan dan van de Levieten zelf, van hen hebben op deze haastige oproep zich tweehonderd
twintig aangemeld, en zij hadden de eer om op Ezra’s monsterrol met name genoemd te zijn, vers
20. "Aldus, " zegt Ezra, zijn wij door de goede hand van onze God over ons van Levieten
voorzien geworden." Als er, waar leraren ontbraken, de ledige plaatsen weer bezet werden, dan
moet God er de eer voor ontvangen, en Zijn goede hand moet worden erkend in hen bekwaam te
maken voor de dienst hen er toe te neigen, en hun dan een deur te openen d.i. hun de gelegenheid
tot dienen te geven. 



Ezra 8:21-23 

Ezra heeft Levieten gekregen om met hem op te trekken, maar wat zal dat baten, tenzij ook God
met hem optrekt? Dat is dus zijn voornaamste zorg. Wij moeten in al onze wegen God erkennen,
inzonderheid in die, waarin wij pogen de belangen te dienen van Zijn koninkrijk onder de mensen.
Dat doet Ezra hier. 

Merk op: 

1. Het vaste vertrouwen, dat hij had in God en in Zijn genadige bescherming. Hij zei de koning, vers
22, uit welk beginsel hij handelde, dat zij, die God zoeken, veilig zijn onder de schaduw van Zijn
vleugelen, zelfs in het grootste gevaar, maar dat zij, die Hem verlaten, voortdurend aan gevaar zijn
blootgesteld, zelfs dan als zij zich het veiligst wanen. Gods macht wordt aangewend voor Zijn
dienaren en tegen Zijn vijanden. Ezra geloofde dit met zijn hart, en met zijn mond deed hij er
belijdenis van voor de koning, en daarom schaamde hij zich om van de koning een gewapend
geleide te verzoeken, want daarmee zou hij de koning en zijn hovelingen aanleiding kunnen geven
om of aan Gods macht te twijfelen om Zijn volk te helpen of aan Ezra’s vertrouwen in die macht. Zij,
die op God vertrouwen, zullen zich schamen om bescherming te zoeken bij het schepsel,
inzonderheid om tot armzalige hulpmiddeltjes voor hun eigen veiligheid de toevlucht te nemen, omdat
zij hierdoor in tegenspraak zijn met zichzelf en met hun vertrouwen. Niet, dat zij, die op God steunen
en bebouwen, geen gebruik moeten maken van de gepaste middelen tot hun beveiliging of dat zij
zich moeten schamen om dit te doen, maar als de eer Gods op het spel staat, dan zou men zich
liever aan gevaar willen blootstellen, dan te doen ten nadele van datgene, hetwelk ons dierbaarder
moet zijn dan ons leven. 

2. Hoe hij zich in dat vertrouwen plechtig tot God wendt, hij riep een vasten uit, vers 21.
Ongetwijfeld heeft hijzelf leiding en bestuur van God gevraagd in deze zaak, van dat hij voor het
eerst er aan gedacht heeft, maar om openbare zegeningen moet in het openbaar worden gebeden,
opdat allen, die in die zegeningen zullen delen, zich verenigen om erom te vragen. Zij hebben gevast: 

a. Om hun verootmoediging te kennen te geven, hij verklaart dat dit er de betekenis en bedoeling
van was opdat wij ons verootmoedigden voor het aangezicht van onze God vanwege onze
zonden, en om ons te bereiden om er vergeving voor te ontvangen. Als wij tot een nieuwe
levenstoestand ingaan, dan moeten wij er voor zorgen, om niets van de schuld van de zonden van
onze vorige levenstoestand er in mee te brengen. Als wij ons in een nakend gevaar bevinden, laat
ons dan niet in gebreke blijven om ons met God te verzoenen, dan zijn wij veilig en er is niets dat ons
dan wezenlijk schaden kan. 

b. Om zich op te wekken tot gebed en smeking. Godsdienstig vasten ging altijd gepaard met gebed.
Hun boodschap bij de troon van de genade was een rechte weg van God te verzoeken, dat is:
zich over te geven aan de leiding van Zijn voorzienigheid, zich onder de bescherming Gods te stellen,
en God te bidden hen te leiden en te bewaren op hun reis, en hen veilig tot hun bestemming te
brengen. Zij waren vreemdelingen op de weg, moesten door de landen van hun vijanden
heentrekken, en hadden geen wolk en vuurkolom om hun de weg te wijzen, zoals hun vaderen
gehad hebben. maar zij geloofden dat de macht en de gunst van God en de dienst van Zijn engelen
daarvoor in de plaats bij hen zouden komen, en zij hoopten dit door hun gebed te verkrijgen. Het is



onze wijsheid en onze plicht om onszelf met al onze belangen, met ons gezin en onze bezitting Gode
aan te bevelen, in het gebed, en Hem de zorg er voor over te laten, Filipp. 4:6. 

3. De goeden uitslag hiervan, vers 23. Wij verzochten zulks van onze God door ons verenigd
gebed, en Hij liet zich van ons verbidden. Zij hadden de troostrijke verzekerdheid in hun gemoed,
dat hun gebed verhoord was, en de uitkomst bewees het, want nooit heeft iemand, die Hem in ernst
zocht, Hem tevergeefs gezocht. 



Ezra 8:24-30 

Wij hebben hier een bericht van Ezra’s bijzondere zorg voor de schat, die hij bij zich had en die aan
Gods heiligdom behoorde. 

Merk op 

1. De bewaring ervan aan God overgegeven hebbende, gaf hij hem nu over in de bewaring van de
daartoe bevoegde en geschikte mensen, wier plicht en werk het was om er over te waken, hoewel
zij zonder God tevergeefs gewaakt zouden hebben. Onze gebeden moeten steeds vergezeld gaan
van onze pogingen, de zorg voor Christus’ Evangelie, Zijn kerk en Zijn inzettingen moet niet zo aan
Hem worden overgelaten of zij moet ook "aan getrouwe mensen toevertrouwen worden," 2
Timotheus 2:2 T. 

2. God gebeden hebbende om al het goed dat zij bij zich hadden te bewaren, toont hij zich vooral in
zorg voor dat deel ervan dat aan het huis Gods behoorde en een offerande aan Hem was.
Verwachten wij dat God door Zijn voorzienigheid bewaren zal hetgeen ons toebehoort? Zo laat ons
door Zijn genade datgene bewaren wat Hem behoort, laat Gods eer en belangen onze zorg zijn, dan
kunnen wij verwachten dat ons leven en onze gerieflijkheden Zijn zorg zullen zijn. Let op: 

A. De personen, aan wie hij de offeranden voor het huis Gods overgaf. Twaalf oversten van de
priesters, en even zoveel Levieten werden voor die post door hem aangesteld, vers 24, 30, die door
hun ambt verplicht waren zorg te dragen voor de dingen Gods en op bijzondere wijze het voordeel
van die schatten genoten. Ezra zegt hun waarom hij die dingen in hun handen stelde, vers 28. Gij zijt
heilig de Heere, wie is zo geschikt om zorg te dragen voor heilige dingen, als heilige personen? Zij,
die de waardigheid en de eer van het priesterschap hebben, moeten er ook de verplichtingen van
hebben. Als de profeet de terugkeer voorzegt van Gods volk en van Zijn dienaren uit Babel, geeft hij
hun deze plechtige last: "Reinigt u, gij, die de vaten des Heeren draagt" Jesaja 52:1l. 

B. De grote nauwkeurigheid, waarmee hij dit aanvertrouwde pand in hun handen legt hij woog hun
het zilver en het goud en de vaten vers 25, omdat hij verwachtte het in gewicht van hen terug te
ontvangen. In alle toevertrouwde zaken, maar inzonderheid in heilige zaken, behoren wij stipt en
nauwkeurig te zijn, en van beide zijden omtrent de juiste waarde van de dingen ingelicht zijn. In
Zerubbabels tijd werden de vaten overgeleverd bij getallen, hier bij gewicht, opdat allen
overgeleverd zouden worden en het spoedig zou worden ontdekt zo er iets aan ontbrak. Hiermede
wordt te kennen gegeven dat zij, aan wie heilige dingen worden toevertrouwd (en dat zijn alle
uitdelers van de verborgenheden Gods) goed weten wat zij hebben ontvangen en wederom moeten
overleveren, daar zij er weldra rekenschap van zullen hebben af te leggen, opdat zij er getrouw in
zullen zijn en er met blijdschap verantwoording van kunnen doen. 

C. De last, die hij hun gaf met deze schatten, vers 29. "Waakt en bewaart het, dat er niets van
verloren raakt of gestolen wordt of met andere zaken wordt vermengd, houdt het bij elkaar, houdt
het afzonderlijk, houdt het veilig, totdat gij het alles afweegt in de tempel voor het aangezicht van de
grote mannen aldaar." Hiermede gaf hij hun te kennen van hoeveel belang het voor hen was om
zorgzaam en getrouw te wezen, en hoezeer het hun tot eer zou strekken om aldus getrouw bevonden
te worden. Zo heeft Paulus, toen hij Timotheus de Evangelieschat heeft overgegeven, hem bevolen



die te bewaren tot aan de verschijning voor Hem om rekenschap te geven van het pand, dat hem
werd toevertrouwd, wanneer zijn getrouwheid zijn kroon zal zijn. 



HOOFDSTUK 9

1 Als nu deze dingen voleind waren, traden de vorsten tot mij toe, zeggende: Het volk Israels, en de
priesters, en de Levieten, zijn niet afgezonderd van de volken dezer landen, naar hun gruwelen,
namelijk van de Kanaanieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de
Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten.
2 Want zij hebben van hun dochteren genomen voor zichzelven en voor hun zonen, zodat zich
vermengd hebben het heilig zaad met de volken dezer landen; ja, de hand der vorsten en overheden
is de eerste geweest in deze overtreding.
3 Als ik nu deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel; en ik trok van het haar mijns
hoofds en mijns baards uit, en zat verbaasd neder.
4 Toen verzamelden zich tot mij allen, die voor de woorden van den God Israels beefden, om de
overtreding der weggevoerden; doch ik bleef verbaasd zitten tot aan het avondoffer.
5 En omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid, als ik nu mijn kleed en mijn mantel
gescheurd had; en ik boog mij op mijn knieen, en breidde mijn handen uit tot den HEERE, mijn
God;
6 En ik zeide: Mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood, om mijn aangezicht tot U op te heffen,
mijn God; want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd, en onze schuld is
groot geworden tot aan den hemel.
7 Van de dagen onzer vaderen af zijn wij in grote schuld tot op dezen dag; en wij zijn om onze
ongerechtigheden overgegeven, wij, onze koningen en onze priesters, in de hand van de koningen
der landen, in zwaard, in gevangenis, en in roof, en in schaamte des aangezichts, gelijk het is te
dezen dage.
8 En nu is er, als een klein ogenblik, een genade geschied van den HEERE, onzen God, om ons een
ontkoming over te laten, en ons een nagel te geven in Zijn heilige plaats, om onze ogen te verlichten,
o onze God, en om ons een weinig levens te geven in onze dienstbaarheid.
9 Want wij zijn knechten; doch in onze dienstbaarheid heeft ons onze God niet verlaten; maar Hij
heeft weldadigheid tot ons geneigd voor het aangezicht der koningen van Perzie, dat Hij ons een
weinig levens gave, om het huis onzes Gods te verhogen, en de woestigheden van hetzelve op te
richten, en om ons een tuin te geven in Juda en te Jeruzalem.
10 En nu, wat zullen wij zeggen, o onze God! na dezen? Want wij hebben Uw geboden verlaten,
11 Die Gij geboden hadt door den dienst Uwer knechten, de profeten, zeggende: Het land, waar
gijlieden inkomt, om dat te erven, is een vuil land, door de vuiligheid van de volken der landen, om
hun gruwelen, waarmede zij dat vervuld hebben, van het ene einde tot het andere einde, met hun
onreinigheid.
12 Zo zult gij nu uw dochteren niet geven aan hun zonen, en hun dochteren niet nemen voor uw
zonen, en zult hun vrede en hun best niet zoeken, tot in eeuwigheid; opdat gij sterk wordt, en het
goede des lands eet, en uw kinderen doet erven tot in eeuwigheid.
13 En na alles, wat over ons gekomen is, om onze boze werken, en om onze grote schuld, omdat
Gij, o onze God! belet hebt, dat wij niet te onder zijn vanwege onze ongerechtigheid, en hebt ons
een ontkoming gegeven, als deze is;
14 Zullen wij nu wederkeren, om Uw geboden te vernietigen, en ons te verzwageren met de volken
dezer gruwelen? Zoudt Gij niet tegen ons toornen tot verterens toe, dat er geen overblijfsel noch
ontkoming zij?



15 O HEERE, God van Israel! Gij zijt rechtvaardig; want wij zijn overgelaten ter ontkoming, als het
is te dezen dage. Zie, wij zijn voor Uw aangezicht in onze schuld; want er is niemand, die voor Uw
aangezicht zou kunnen bestaan, om zulks.



Wij kunnen veronderstellen dat de zaken van de kerk een zeer goed aanzien hadden, nu Ezra het
bestuur er over had. Richt de blik naar buiten: de regering was welwillend voor hen, wij horen geen
klachten over vervolging of verdrukking, of het hart van hun vijanden was omgewend, of hun handen
waren gebonden. Hun naburen waren beleefd, wij horen van geen oorlogen, noch van geruchten van
oorlogen, er was niemand, die hen verschrikte, alles ging zo goed als het maar kon, in aanmerking
genomen dat hun aantal klein was en dat zij arm waren, en aan een vreemde vorst waren
onderworpen. Richt de blik naar binnen: wij horen niets van Baäl, of Astaroth, of Moloch, van geen
beelden en geen bossen, en van geen gouden kalveren, ja zelfs niet van hoogten, er waren niet
slechts geen afgodische altaren, maar ook geen afzonderlijke altaren, de tempel werd behoorlijk in
ere gehouden, de tempeldienst geregeld en nauwkeurig waargenomen. Toch was er nog een
mengsel van kwaad, ook in de zuiverste eeuwen van de kerk was er nog enig bederf, en nooit zal zij
zonder vlek of rimpel voorgesteld worden, voordat zij een heerlijke, een triomferende kerk zal zijn,
Efeziers 5:27. Wij hebben hier: 

I. Een klacht tot Ezra gekomen over vele huwelijken, aangegaan met vreemde vrouwen, vers 1, 2. 

II. De grote droefheid hierover bij hem en bij anderen onder de invloed van zijn voorbeeld vers 3, 4.

III. Zijn plechtige belijdenis van deze zonde voor God, en zijn Godvruchtige droefheid en
schaamtegevoel, vers 5-15. 



Ezra 9:1-4 

Toen Ezra te Jeruzalem kwam en de genade Gods zag over zijn broederen, is hij ongetwijfeld,
evenals Barnabas, "verblijd geweest" en heeft hij hen allen "vermaand, dat zij met een voornemen
des harten bij" "de Heere zouden blijven" Handelingen 11:23. Hij zag niets verkeerds, veel bederf
blijft uit het gezicht ook van de waakzaamste bestuurders en heersers, maar hier wordt nu zijn
blijdschap beneveld, er wordt hem kennis gegeven dat velen van het volk, ja zelfs sommigen van de
oversten vrouwen gehuwd hadden uit heidense gezinnen en zich verzwagerd hadden met
vreemdelingen. 

Merk op: 

I. Wat de zonde was, waaraan zij zich schuldig maakten, het was: dat zij zich vermengd hebben
met de volken van deze landen, vers 2 zich met hen vergezellende in handel en verkeer, zich
gemeenzaam met hen makende, en hun dochters ten huwelijk gevende aan hun zonen. Wij willen
hopen dat zij hun goden niet aanbaden, dat zij door hun gevangenschap genezen waren van hun
afgoderij. Wel wordt gezegd dat zij deden naar hun gruwelen, vers 1, maar dat betekent, zegt
bisschop Patrick, hier slechts hun navolgen van de heidenen ten opzichte van gemengde huwelijken
met personen van iedere nationaliteit, hetgeen hen langzamerhand weer tot afgoderij zou gevoerd
hebben. Hierin: 

1. Waren zij ongehoorzaam aan een uitdrukkelijk gebod Gods, waarbij hun alle gemeenzaamheid
met de heidenen verboden werd en inzonderheid om huwelijken met hen aan te gaan,
Deuteronomium 7:3. 

2. Ontwijdden zij de kroon van hun afzondering en stelden zij zich gelijk met hen, boven wie God
hen nu onlangs, zowel als vroeger, door bijzondere tekenen van Zijn gunst geëerd en onderscheiden
had. 

3. Wantrouwden zij de macht van God om hen te beschermen en te bevorderen, en lieten zij zich
leiden door vleselijke wijsheid, daar zij hoopten zich aldus te versterken, door deze
huwelijksverbintenissen invloed te krijgen onder hun naburen. Uit al die armzalige hulpmiddeltjes die
wij aanwenden om ons te bevorderen en te bevoordelen, spreekt wantrouwen in de
algenoegzaamheid Gods om ons te helpen. 

4. Stelden zij zich, en nog veel meer hun kinderen, bloot aan het gevaar van afgoderij, juist die
zonde, en welke juist op deze zelfde wijze bij hen ingeleid was, die eens het verderf van hun kerk en
hun volk tengevolge heeft gehad. 

II. Welke personen schuldig waren aan deze zonde, niet slechts sommigen van de onnadenkenden
uit het volk van Israël, die niet beter wisten, maar ook velen van de priesters en Levieten wier
ambt het was de wet te onderwijzen, onder anderen deze wet, en in wie, daar zij boven de gewone
Israëlieten stonden, het een groter misdaad was. Het was een vermindering voor de zonen uit die
stam om in een andere stam te huwen, en zij deden het zelden, behalve in de koninklijke stam, maar
om huwelijken aan te gaan met heidenen, met Kanaänieten en Hethieten, en ik weet niet met wie nog
meer, was zo’n verkleining en verlaging voor hen, dat zij er zich nooit schuldig aan gemaakt zouden



hebben, als zij, zoal niet van plicht, maar dan toch van eer nog enig besef hadden gehad, en toch
was dit nog niet het ergste: de hand van de vorsten en overheden, die door hun macht dit
wangedrag hadden moeten voorkomen of hervormen, is de eerste geweest in deze overtreding.
Als vorsten in overtreding zijn, dan worden zij beschuldigd van er de eersten in te zijn, vanwege de
invloed van hun voorbeeld op anderen, velen zullen hun verderfenissen navolgen. Maar
ongelukkig is de toestand van het volk, welks leiders hen verleiden en doen dwalen. 

III. De mededeling hiervan aan Ezra, zij werd hem gegeven door de personen, die het meest tot
klagen bevoegd waren, de vorsten, diegenen van hen, die nog aan hun oprechtheid hadden
vastgehouden, en daarmee ook hun waardigheid hadden opgehouden, zij zouden anderen niet
hebben kunnen beschuldigen, indien zij zelf niet vrij van schuld waren geweest. Zij werd gegeven aan
de persoon, die de macht had verbetering te brengen in die toestand, die als vaardig
Schriftgeleerde in de wet Gods met hen kon redeneren over de zaak, en als commissaris van de
koning hun ontzag kon inboezemen. Waarschijnlijk hebben deze vorsten dikwijls gepoogd dit
misbruik tegen te gaan, zonder er in geslaagd te zijn, maar nu wenden zij zich tot Ezra, hopende dat
hij door zijn wijsheid, gezag en invloed bij hen zal overmogen om hun verkeerdheid in te zien en er
van af te laten. Zij, die zelf openbare misbruiken niet kunnen afschaffen, doen toch goede dienst
door diegenen ervan te verwittigen, die het wèl kunnen. 

IV. De indruk hierdoor op Ezra teweeggebracht vers 3. Hij scheurde zijn kleed en zijn mantel,
trok van het haar van zijn hoofd en van zijn baard uit, en zat verbaasd neer. Aldus gaf hij
uitdrukking aan zijn diep besef: 

1. Van de oneer, die Gode hiermede was aangedaan. Het smartte hem in zijn hart te denken, dat
een volk, naar Zijn naam genoemd, zo grovelijk Zijn wet zou schenden, zo weinig nut en voordeel
heeft getrokken uit Zijn tuchtiging en Zijn gunsten zo slecht had beloond. 

2. Van het kwaad, dat het volk zichzelf hiermede heeft aangedaan, en het gevaar, waarin zij
verkeerden, dat de toorn Gods daardoor over hen zou losbarsten. De zonden van anderen moeten
ons tot smart zijn, de belediging van Gods eer en het kwaad, dat aan de zielen van de mensen
gedaan wordt, moeten ons ter harte gaan. Smart over de zonde moet diepe smart wezen, zoals die
welke Ezra gevoelde, smart als over een enige of een eerstgeboren zoon. Wij hebben reden om
over de ergerlijke zonden van belijders verbaasd te zijn. Wij kunnen verbaasd staan als wij zien dat
de mensen zichzelf tegenspreken, zichzelf verkleinen benadelen, in het verderf storten. Het is vreemd
dat de mensen zo onbedachtzaam kunnen handelen en zo in tegenspraak met zichzelf. De oprechten
zullen hierover verbaasd zijn. 

V. De invloed, die Ezra’s smart hierover had op anderen. Wij kunnen veronderstellen dat hij opging
naar het huis des Heeren om zich daar te verootmoedigen, omdat hij in zijn smart het oog op God
had, en dat was de geschikte plaats om er Zijn misnoegen af te bidden. Spoedig werd er openlijk
kennis van genomen en al de vrome, ernstige mensen, die nabij waren, vergaderden zich tot hem, uit
eigen beweging, naar het schijnt, want er wordt niet gezegd dat zij opgeroepen waren, vers 4. Het
was de aard van Godvruchtige mensen om te beven voor Gods woord, zij hebben eerbied voor het
gezag van zijn bevelen en voorschriften, en de strengheid en rechtvaardigheid van zijn bedreigingen,
en op hen, die aldus voor Zijn woord beven, "zal God zien", Jesaja 66:2. Zij, die beven voor het
woord Gods, kunnen niet anders dan beven wegens de zonden van de mensen, door welke de



wet van God overtreden wordt en de overtreders aan de toorn en de vloek van God worden
blootgesteld. De Godvruchtige ijver van één persoon tegen de zonde kan vele anderen tot
eenzelfden ijver opwekken zoals de apostel in een andere omstandigheid gezegd heeft, 2 Corinthiers
9:2. Velen zullen volgen die geen bedachtzaamheid, moed en beleid genoeg hebben om voor te gaan
in een goed werk. Alle Godvruchtigen behoren hen, die handelend optreden in de zaak van God
tegen ondeugd en onheiligheid, te steunen en te doen wat zij kunnen om hun handen te sterken. 



Ezra 9:5-15 

Wat de overdenkingen waren van Ezra’s hart terwijl hij gedurende enige uren verbaasd nederzat,
kunnen wij nagaan uit de woorden uit zijn mond, toen hij eindelijk dit zielroerend gebed heeft
uitgesproken. Let op: 

I. De tijd, toen hij dit gebed tot God opzond, omtrent het avondoffer, vers 5. Dan plachten
waarschijnlijk vrome mensen in de voorhoven van de tempel te komen om de plechtigheid van het
avondoffer bij te wonen en in samenstemming er mee hun eigen gebed tot God op te zenden. Ezra
verkoos om voor hun oren deze belijdenis te doen, opdat hun een diep besef zou worden gegeven
van de zonden van het volk, die zij totnutoe of niet hadden opgemerkt, of licht hadden geacht. Het
gebed kan een prediking zijn. Het offer, inzonderheid het avondoffer, was een type van de grote
verzoening, het gezegende Lam Gods, dat in de avond van de wereld, door zich zelf te offeren de
zonde wegnemen zou, waarop wij kunnen veronderstellen dat Ezra in zijn boetvaardig gebed tot
God het oog van zijn geloof had gericht. Hij deed die belijdenis als het ware met zijn hand op het
hoofd van dat grote offer, door hetwelk wij de verzoening ontvangen. Ezra was voorzeker geen
vreemdeling voor de boodschap, die de engel Gabriël enige jaren tevoren omtrent de tijd van het
avondoffer aan Daniël had gebracht, als het ware in verklaring van dat offer, betreffende Messias,
de Vorst, Daniel 9:24, misschien had hij met die tijd te verkiezen voor zijn gebed daar wel het oog
op gehad. 

II. Zijn toebereiding tot dit gebed. 

1. Hij stond op uit zijn bedruktheid en schudde, in zoverre het nodig was, om zijn hart tot God te
kunnen opheffen de last van zijn smart van zich af. Hij herstelde zich van zijn verbazing, kon zijn
ontroering enigszins tot bedaren brengen, en de nodige kalmte van gemoed herkrijgen om
gemeenschap te kunnen oefenen met God. 

2. Hij boog zich op zijn knieen, nam de houding aan van een boetvaardige, die zich verootmoedigt,
en een smekeling, die om genade vraagt, en in beide het volk vertegenwoordigende, welks
voorspraak hij nu was. 

3. Hij breidde zijn handen uit, als iemand, die aangedaan was door hetgeen hij ging zeggen, het
aanbiedende aan God, wachtende om een genaderijk antwoord te ontvangen. Hierin had hij het oog
op God als de Heere, en zijn God, een God van macht, maar ook een God van genade. 

III. Het gebed zelf. In eigenlijken zin kan het geen gebed worden genoemd, want er komt geen
woord in van bidden of vragen om iets. Maar als wij aan het gebed zijn volle, ruime betekenis
geven, dan is het het uitspreken van Godvruchtige gemoedsbewegingen en gedachten, en zeer
Godvruchtig zijn de gedachten, die hier door Ezra worden uitgesproken. Hij spreekt een
boetvaardige belijdenis van zonde uit, niet van zijn eigen, (uit een consciëntie belast met haar eigen
schuld, en zich bewust van eigen gevaar), maar de zonde van zijn volks, uit een Godvruchtige zorg
voor de eer Gods en het welzijn van Israël. Men heeft hier een levendige voorstelling van oprecht
berouw. Let op: 



1. De belijdenis, die hij doet van de zonde, en hoe hij de nadruk legt op de verzwaring ervan, om
zijn eigen hart en het hart van hen, die zich met hem verenigden, te treffen, het te vervullen van heilige
smart en schaamte en vreze bij de overweging ervan, opdat zij er diep verootmoedigd om zouden
zijn. En het is opmerkelijk dat hij, hoewel zelf volkomen vrij van deze schuld, zich toch onder de
zondaren rangschikt, zich tot hun getal rekent, omdat hij lid was van dezelfde gemeenschap, onze
zonden en onze ongerechtigheden. Misschien herinnerde hij het zich nu als zijn schuld, dat hij
zolang na zijn broederen in Babel was gebleven, zich niet zo spoedig als hij het gekund had, van het
volk van deze landen had afgezonderd. Als wij de goddeloosheid van de goddelozen betreuren, dan
zou het kunnen zijn dat wij, zo wij ons eigen leven nauwkeurig nagaan en ons hart toelaten getrouw
met ons te zijn, ons schuldig vinden aan iets van dezelfde aard, als is het ook in mindere mate. Maar
nu spreekt hij hier van hetgeen de algemene klacht was, of behoorde te zijn. 

A. Hij erkent dat hun zonde zeer groot is geweest: onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd
boven ons hoofd, vers 6, wij zijn op het punt van er in om te komen, er in te verzinken als in diepe
wateren, zó algemeen hadden zij de overhand, zó geweldig was haar kracht, en zozeer dreigden zij
de aller verderfelijkste gevolgen na zich te zullen slepen. "De ongerechtigheid is tot zo’n hoogte
onder ons geklommen, dat zij tot aan de hemel reikt zó onbeschaamd geworden dat zij de hemel
tart, zó tergend dat zij, evenals de zonde van Sodom, tot de hemel roept om wraak." Maar laat dit
de troost zijn voor boetelingen dat, hoewel hun zonden tot aan de hemel reiken Gods
goedertierenheid in de hemelen is, Psalm 36:6. "Waar de zonde meerder geworden is daar is de
genade veel meer overvloedig geweest." 

B. Zij hadden lang volhard in hun zonde vers 7. Van de dagen van onze vaderen af zijn wij in
grote schuld tot op deze dag Het voorbeeld van hen, die voor hen geweest waren, achtte hij zo
weinig een verontschuldiging van hun misdaad, dat zij er juist door verzwaard werd, wij moeten ons
laten waarschuwen om ons niet aan dezelfde steen te stoten. Het bederf is zoveel te erger, dat het
diep wortel heeft geschoten, en nu begint het als op een verjaard recht te pleiten, maar hierdoor
hebben wij nu reden om te vrezen dat de mate van de ongerechtigheid bijna vol is. 

C. De grote en zware oordelen, die God over hen gebracht heeft om hun zonden, hebben ze ook
grotelijks verzwaard. Wij zijn om onze ongerechtigheden overgegeven in zwaard, in
gevangenschap, vers 7, en toch nog niet hervormd niet teruggebracht van de slechte weg, in een
mortier gestoten, en "de dwaasheid is toch niet" "van ons geweken," Spreuken 27:22, getuchtigd
maar toch niet verbeterd. 

D. Ook de zegeningen, die God hun nu onlangs had geschonken, hebben hun zonden grotelijks
verzwaard. Hierop wijst hij met grote nadruk, vers 8, 9. Merk op: 

a. De tijd dier genadebetoning. Nu is er, als een klein ogenblik, een genade geschied, dat is: "Het
is nog maar een kleine tijd sedert wij onze vrijheid herkregen, en het is niet waarschijnlijk dat wij
haar lang zullen behouden." Het verzwaarde grotelijks hun zonde, dat zij nog zo kort geleden in de
oven van de verdrukking zijn geweest en niet wisten hoe spoedig zij er weer in konden komen, en
konden zij dan toch gerust zijn? 



b. De fontein van de genade. Genade is ons geschied van de Heere. De koningen van Perzië
waren het middel tot hun bevrijding, maar hij schrijft haar toe aan God en Zijn genade, Zijn vrije
genade, zonder enigerlei verdienste van hun kant. 

c. De stromen van de genade. Zij waren in hun dienstbaarheid niet verlaten, maar zelfs in Babel
hadden zij er tekenen van, dat God met hen was, in zover er nog een overblijfsel van Israëlieten was
gelaten, weinigen uit velen en deze nauwelijks ontkomen aan de handen van hun vijanden, door de
gunst van de koningen van Perzië. Maar Ezra was er meer bijzonder door getroffen, dat zij een
nagel hadden in de heilige plaats, dat is (naar de verklaring ervan in vers 9), dat zij het huis Gods
hadden opgericht. Hun Godsdienst was gevestigd en de tempeldienst ingericht. Wij moeten het als
een groot voordeel en genot beschouwen, als wij voortdurend gelegenheid hebben om God te
dienen. Zalig zij, die in Gods huis wonen, zoals Anna, die niet uit de tempel week. Dit is mijn
ruste tot in eeuwigheid, zegt de Godvruchtige ziel. 

d. De uitwerking van dat alles. Het verlichtte hun ogen en bracht leven in hun ziel, dat is: het was
zeer troostrijk voor hen, en des te meer merkbaar, omdat het in hun gevangenschap was, het was
voor hen als een leven uit de doden, al was het ook slechts een kleine opwekking, was het hun toch
een grote gunst, in aanmerking genomen dat zij er geen verdienden, en de dag van de kleine dingen
was een voorproef en een onderpand van grotere. " Hoe ondankbaar zijn wij nu," zegt Ezra, "om
God te beledigen, die zó goedertieren over ons is geweest! Hoe onoprecht, om ons in zonde te
vermengen met de volken, van wie wij in wonderbare genade verlost zijn geworden! Hoe
onverstandig om ons aan Gods misnoegen bloot te stellen, als wij door het wederkeren van Zijn
gunst op de proef gesteld worden en de voortduring ervan van ons goed gedrag afhangt!" 

E. Het was een grote verzwaring van hun zonde, dat zij gepleegd werd tegen een uitdrukkelijk
gebod. Wij hebben Uw geboden verlaten, vers 10. Het schijnt een oude wet te zijn geweest in het
huis van Jakob, om geen huwelijken aan te gaan met iemand van de onbesnedenen Genesis 34:14.
Maar behalve dat: God had het streng verboden. Hij herhaalt het gebod, vers 11, 12. Want zonde
blijkt dan zonde te zijn uitermate zondig te wezen, als wij haar vergelijken met de wet, die er door
werd overtreden. Niets kon duidelijker of nadrukkelijker wezen. Gij zult uw dochteren niet geven
aan hun zonen en hun dochteren niet nemen voor uw zonen. De reden, er voor opgegeven, is
dat zij zich zouden verontreinigen indien zij zich vermengden met deze volken, het was een onrein
land, en zij waren een heilig volk, maar het zou hun eer en hun veiligheid zijn en hun voorspoed
bestendigen, indien zij zich van hen afgezonderd hielden. Nu was het voorzeker zeer tergend voor
de God des hemels, om een zo nadrukkelijk gebod, ondersteund door zulke redenen en die een
fundamentele wet was van hun staatsinrichting, te overtreden. 

F. Dat in de oordelen, waaronder zij reeds geleden hadden voor hun zonden, God hen minder
gestraft had dan hun ongerechtigheden verdienden, vers 13, zodat er nog oude onbetaalde
schuld op hen rustte. "Hoe! en zullen wij dan toch weer nieuwe schuld aangaan? Heeft God in Zijn
tuchtiging zo zachtkens met ons gehandeld, en zullen wij de van Zijn gunst misbruik maken en Zijn
genade veranderen in ontuchtigheid?" In Zijn genade en goedertierenheid heeft God van Zions
gemeenschap gezegd: "dat zij" "van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar
zonden," Jesaja 40:2, maar in berouwvol bewustzijn van de grote boosheid, die er in hun zonde was,
erkent Ezra dat de straf, hoewel zij zeer zwaar was, minder was dan zij verdienden. 



2. De Godvruchtige aandoeningen, die in hem werkten toen hij deze belijdenis deed. Sprekende van
de zonde: 

A. Spreekt hij als iemand, die beschaamd is. Daarmee begint hij, vers 6. Mijn God, ik ben
beschaamd en schaamrood, o mijn God, ( aldus zijn die woorden geplaatst) om mijn aangezicht
tot U op te heffen. De zonde is iets schandelijks, zodra onze eerste ouders van de verboden vrucht
hadden gegeten, schaamden zij zich. Heilig schaamtegevoel is een even noodzakelijk bestanddeel
van waar en oprecht berouw als heilige smart. De zonden van anderen behoren onze schande te zijn,
en wij moeten blozen over hen, die zelf niet blozen. Wij mogen ons wel schamen in betrekking te
staan tot hen, die zo ondankbaar zijn aan God en zo onverstandig voor zichzelf. Dit is "zich rein te
bewijzen in de zaak," 2 Corinthiers 7:11. Boetvaardige zondaren zien nooit zoveel reden om zich te
schamen en schaamrood te zijn, als wanneer zij hun aangezicht opheffen tot God. Door een
natuurlijk gevoel van onze eigen eer bezwalkt te hebben als wij iets verkeerds gedaan hebben, zullen
wij ons schamen om de mensen in het aangezicht te zien, maar een Godvruchtige liefde voor Gods
eer zal ons nog zoveel temeer beschaamd maken om Hem in het aangezicht te zien. Toen de
tollenaar in de tempel ging om te bidden, liet hij meer dan ooit het hoofd hangen, als iemand, die zich
schaamt, Lukas 18:13. Het oog te hebben op God als onze God, zal ons zeer nuttig zijn in ons
oefenen van berouw. Ezra begint: Mijn God, en wederom, als in een adem zegt hij: mijn God. De
overweging van onze verbondsbetrekking tot God als onze God zal ons helpen om ons te
verootmoedigen, ons hart verbreken om de zonde, dat wij zowel Zijn geboden aan ons overtreden
als onze beloften aan Hem geschonden hebben, het zal ons ook aanmoedigen om te hopen dat wij,
op ons berouw, vergeving zullen ontvangen. "Hij is mijn God in weerwil hiervan", en tedere
overtreding van het verbond sluit ons nog niet uit van het verbond. 

B. Hij spreekt als iemand, die zeer verbaasd is vers 10. Wat zullen wij zeggen na dit alles? Wat
mij betreft, ik weet niet wat ik zeggen zal, indien God ons niet helpt, zijn wij verloren." Het zien van
schuld wekt verbazing op, hoe meer wij denken aan zonde hoe slechter aanzien zij krijgt, het
moeilijke van de zaak wekt verbazing, ontsteltenis. Hoe zullen wij weer terechtkomen? Hoe zullen
wij met God worden verzoend? 

a. De boetelingen weten niet wat te zeggen, zij zijn ten einde raad. Zullen wij zeggen: Wij hebben
niet gezondigd, of God zal het niet zoeken. Als wij dit zeggen, bedriegen wij onszelf, en dan is
de waarheid niet in ons. Zullen wij zeggen: Wees lankmoedig over ons, en wij zullen U alles
betalen met duizenden van rammen of onze eerstgeborene voor onze overtreding? God laat zich
niet aldus bespotten, Hij weet dat wij onmachtig zijn om te betalen. Zullen wij zeggen: Er is geen
hoop, en er kome maar over ons wat wil? Dat zou de zaak slechts nog erger maken. 

b. Ware boetvaardigen zullen bedenken wat te zeggen, en moeten, zoals Ezra, God bidden hen te
leren. Wat zullen wij zeggen? Zeg: "Ik heb gezondigd, ik heb zottelijk gedaan, o God, wees mij
zondaar genadig", zie Hosea 14:2. 

C. Hij spreekt als iemand, die bevreesd is, vers 13, 14. "Als wij, na al de oordelen, die over ons
gekomen zijn om ons af te keren van de zonde, en al de uitreddingen, die voor ons gewrocht zijn om
ons te verbinden aan God en onze plicht, wederom Gods geboden zouden overtreden door ons te
verzwageren met de kinderen van de ongehoorzaamheid en hun wegen te leren, wat zouden wij dan
anders kunnen verwachten, dan dat God tegen ons toornen zou tot verterens toe, zodat er geen



overblijfsel noch ontkoming is?" Er is voor een volk geen stelliger en geen droeviger voorteken van
verderf dan afval tot zonde, dezelfde zonden weer te bedrijven na grote oordelen en grote
uitreddingen. Zij, die zich noch door de oordelen noch door de uitreddingen ten goede willen laten
bewegen en bewerken, zijn geschikt om verworpen te worden als verworpen zilver, want de
smelter heeft tevergeefs gesmolten. 

D. Hij spreekt als iemand, die geheel verzekerd is van de rechtvaardigheid Gods en besloten is
daarin te berusten, de zaak over te laten aan Hem, wiens oordeel naar waarheid is, vers 15. Gij
zijt rechtvaardig, wijs en goed, Gij zult ons noch onrecht doen, noch hard voor ons wezen, en
daarom, zie wij zijn voor Uw aangezicht, wij liggen neer aan Uwe voeten, wachtende op ons
vonnis, wij kunnen voor Uw aangezicht niet bestaan, niet pleiten op enigerlei gerechtigheid in
onszelf, en daarom vallen wij voor U neer "in" "onze schuld," en werpen ons op Uwe genade, "doe
Gij ons naar alles" "wat goed is in Uwe ogen," Richteren 10:15. Wij hebben niets te zeggen, niets te
doen, dan "onze Rechter om genade bidden,"" Job 9:15. Aldus legt deze Godvruchtige zijn smart
bloot voor God, en laat het aan Hem over haar te lenigen. 



HOOFDSTUK 10

1 Als Ezra alzo bad, en als hij deze belijdenis deed, wenende en zich voor Gods huis
nederwerpende, verzamelde zich tot hem uit Israel een zeer grote gemeente van mannen, en
vrouwen, en kinderen; want het volk weende met groot geween.
2 Toen antwoordde Sechanja, de zoon van Jehiel, een van de zonen van Elam, en zeide tot Ezra:
Wij hebben overtreden tegen onzen God, en wij hebben vreemde vrouwen van de volken des lands
bij ons doen wonen; maar nu, er is hope voor Israel, dezen aangaande.
3 Laat ons dan nu een verbond maken met onze God, dat wij al die vrouwen, en wat van haar
geboren is, zullen doen uitgaan, naar den raad des HEEREN, en dergenen, die beven voor het
gebod onzes Gods; en laat er gedaan worden naar de wet.
4 Sta op, want deze zaak komt u toe; en wij zullen met u zijn; wees sterk en doe het.
5 Toen stond Ezra op, en deed de oversten der priesteren, de Levieten en gans Israel zweren, te
zullen doen naar dit woord; en zij zwoeren.
6 En Ezra stond op van voor Gods huis, en ging in de kamer van Johanan, den zoon van Eljasib; als
hij daar kwam, at hij geen brood, en dronk geen water, want hij bedreef rouw over de overtreding
der weggevoerden.
7 En zij lieten een stem doorgaan door Juda en Jeruzalem, aan al de kinderen der gevangenis, dat zij
zich te Jeruzalem zouden verzamelen.
8 En al wie niet kwam in drie dagen, naar den raad der vorsten en der oudsten, al zijn have zou
verbannen zijn; en hij zelf zou afgezonderd wezen van de gemeente der weggevoerden.
9 Toen verzamelden zich alle mannen van Juda en Benjamin te Jeruzalem in drie dagen; het was de
negende maand op den twintigsten in de maand; en al het volk zat op de straat van Gods huis,
sidderende om deze zaak, en vanwege de plasregenen.
10 Toen stond Ezra, de priester, op en zeide tot hen: Gijlieden hebt overtreden, en vreemde
vrouwen bij u doen wonen, om Israels schuld te vermeerderen.
11 Nu dan, doet den HEERE, uwer vaderen God, belijdenis en doet Zijn welgevallen, en scheidt u
af van de volken des lands, en van de vreemde vrouwen.
12 En de ganse gemeente antwoordde en zeide met luider stem: Naar uw woorden, alzo komt het
ons toe te doen.
13 Maar des volks is veel, en het is een tijd van plasregen, dat men hier buiten niet staan kan; en het
is geen werk van een dag noch van twee; want velen onzer hebben overtreden in deze zaak.
14 Laat toch onze vorsten der ganse gemeente hierover staan, en allen, die in onze steden zijn, die
vreemde vrouwen bij zich hebben doen wonen, op gezette tijden komen, en met hen de oudsten van
elke stad en derzelver rechters; totdat wij van ons afwenden de hittigheid des toorns onzes Gods,
om dezer zaken wil.
15 Alleenlijk Jonathan, de zoon van Asahel, en Jehazia, de zoon van Tikva, stonden hierover; en
Mesullam, en Sabbethai, de Leviet, hielpen hen.
16 En de kinderen der gevangenis deden alzo; en Ezra, de priester, met de mannen, de hoofden der
vaderen, naar het huis hunner vaderen, en zij allen, bij namen genoemd, scheidden zich af, en zij
zaten op den eersten dag der tiende maand, om deze zaak te onderzoeken.
17 En zij voleindden het met alle mannen, die vreemde vrouwen bij zich hadden doen wonen, tot op
den eersten dag der eerste maand.
18 En er werden gevonden van de zonen der priesteren, die vreemde vrouwen bij zich hadden doen
wonen; van de zonen van Jesua, den zoon van Jozadak, en zijn broederen, Maaseja, en Eliezer, en
Jarib, en Gedalja.



19 En zij gaven hun hand, dat zij hun vrouwen zouden doen uitgaan; en schuldig zijnde, offerden zij
een ram van de kudde voor hun schuld.
20 En van de kinderen van Immer: Hanani en Zebadja.
21 En van de kinderen van Harim: Maaseja, en Elia, en Semaja, en Jehiel, en Uzia,
22 En van de kinderen van Pashur: Eljoenai, Maaseja, Ismael, Nethaneel, Jozabad en Elasa.
23 En van de Levieten: Jozabad, en Simei, en Kelaja (deze is Kelita), Pethahja, Juda en Eliezer.
24 En van de zangers: Eljasib; en van de poortiers: Sallum, en Telem, en Uri.
25 En van Israel: van de kinderen van Paros: Ramja, en Jezia, en Malchia, en Mijamin, en Eleazar,
en Malchia, en Benaja.
26 En van de kinderen van Elam: Mattanja, Zacharja, en Jehiel, en Abdi, en Jeremoth, en Elia.
27 En van de kinderen van Zatthu: Eljoenai, Eljasib, Mattanja, en Jeremoth, en Zabad, Aziza.
28 En van de kinderen van Bebai: Johanan, Hananja, Sabbai, en Athlai.
29 En van de kinderen van Bani: Mesullam, Malluch en Adaja, Jasub en Seal, Jeramoth.
30 En van de kinderen van Pahath-moab: Adna, en Chelal, Benaja, Maaseja, Mattanja, Bezaleel, en
Binnui, en Manasse.
31 En van de kinderen van Harim: Eliezer, Jissia, Malchia, Semaja, Simeon.
32 Benjamin, Malluch, Semarja.
33 Van de kinderen van Hasum: Mathnai, Mattata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasse, Simei.
34 Van de kinderen van Bani: Maadai, Amram, en Uel,
35 Benaja, Bedeja, Cheluhu,
36 Vanja, Meremoth, Eljasib,
37 Mattanja, Mathnai, en Jaasai,
38 En Bani, en Binnui, Simei,
39 En Selemja, en Nathan, en Adaja,
40 Machnadbai, Sasai, Sarai,
41 Azareel, Selemja, Semarja,
42 Sallum, Amarja, Jozef.
43 Van de kinderen van Nebo: Jeiel, Mattithja, Zabad, Zebina, Jaddai, en Joel, Benaja.
44 Alle dezen hadden vreemde vrouwen genomen; en sommigen van hen hadden vrouwen, waarbij
zij kinderen gekregen hadden.



In dit hoofdstuk zien wij de grief hersteld, waarover in het vorige hoofdstuk geklaagd en getreurd
werd. 

Merk op: 

I. Hoe het hart van het volk er voor bereid werd door diepe verootmoediging om de zonde, vers 1. 

II. Hoe het aan Ezra werd voorgesteld door Sechanja, vers 2-4. 

III. Hoe het voorstel ten uitvoer werd gebracht. 

1. De oversten en andere groten van het volk moesten zweren er zich aan te houden vers 5.. 

2. Ezra doet dit het eerst, vers 6.. 

3. Er werd een algemene vergadering bijeengeroepen, vers 7-9. 

4. In onderworpenheid aan Ezra’s vermaning, stemmen zij de hervorming toe vers 10-14.. 

5. Er worden commissarissen benoemd om dag aan dag, zitting te houden, om een onderzoek in te
stellen naar hen, die vreemde vrouwen gehuwd hadden, en hen te verplichten die weg te zenden,
hetgeen dienovereenkomstig gedaan wordt, vers 14-17, en een lijst overgelegd van de namen
dergenen, die er schuldig aan werden bevonden, vers 18-44. 



Ezra 10:1-5 

Hier wordt ons gezegd: 

I. Welke goede indruk door Ezra’s verootmoediging en belijdenis van zonde op het volk teweeg
was gebracht. Niet zodra liep het gerucht in de stad dat hun nieuwe landvoogd, in wie zij zich
verheugden, zelf in droefheid was en wel in zo hoge mate, om hen en hun zonde, of terstond
verzamelde zich tot hem een zeer grote gemeente, om te zien wat er van de zaak was en hun
tranen met de zijne te vermengen, vers 1. Ons wenen over de zonden van anderen kan misschien
diegenen zelf aan het wenen er over brengen, die anders ongevoelig en zonder berouw zouden
gebleven zijn. Zie welk een gelukkige invloed het goede voorbeeld van de aanzienlijken op de
minderen kan hebben. Toen Ezra, een schriftgeleerde, een man van grote kennis, een man, die onder
de koning met het hoogste gezag bekleed was, het openbare bederf zo diep betreurde, kwamen zij
tot de gevolgtrekking dat het dan ook heel erg moest wezen, want anders zou hij er niet zo om
geweend hebben, en dit ontlokte tranen aan ieder oog, mannen, vrouwen en kinderen weenden
met groot geween toen hij aldus weende. 

II. Welk een goed voorstel door Sechanja gedaan werd bij deze gelegenheid. De plaats was
Bochim, een plaats van wenenden, maar, voorzover blijkt, heerste een diep stilzwijgen onder hen,
zoals onder de vrienden van Job, die geen woord tot hem spraken, want zij zagen dat de smart
zeer groot was, totdat Sechanja, (één van Ezra’s metgezellen op zijn reis naar Babel, Hoofdst. 8, 3,
5) opstond en tot Ezra een rede hield, waarin hij: 

1. De nationale zonde erkent, geheel Ezra’s belijdenis samenvat in één woord en er zijn zegel op zet,
dat het waar was: "Wij hebben overtreden tegen onze God, en wij hebben vreemde vrouwen
genomen, vers 2, de zaak is te duidelijk om ontkend te worden en te slecht om te worden
verontschuldigd." Het blijkt niet dat Sechanja zelf schuldig was in deze zaak-indien hij de balk in zijn
eigen oog had, hij kon niet zo helder gezien hebben om hem uit het oog van zijn broeder te rukken-
maar zijn vader was er schuldig aan, en ook verscheidenen van het huis van zijn vader, zoals blijkt in
vers 26, en daarom rekent hij zichzelf onder de overtreders, ook verontschuldigt of bemantelt hij de
zonde niet, hoewel sommigen van zijn eigen bloedverwanten eraan schuldig waren, maar in de zaak
Gods, "zegt hij" evenals Levi, ik "zie hem niet," Deuteronomium 33:9. Misschien is de vreemde
vrouw, die zijn vader gehuwd had, een onrechtvaardige, onvriendelijke stiefmoeder voor hem
geweest, had zij kwaad gesticht in het gezin, en veronderstelde hij dat anderen evenzo gedaan
hadden, hetgeen hem zoveel ijveriger maakte om tegen dit bederf op te treden. Indien dit zo was,
dan was het niet de enige maal, dat door de voorzienigheid Gods persoonlijke grieven dienstbaar
gemaakt werden aan het algemene welzijn. 

2. Hij moedigt zichzelf en anderen aan te hopen dat, hoewel de zaak slecht was, er verbetering in
gebracht kon worden: "Maar nu, daar is" "hoop voor Israël," (voor wie zou er hoop zijn, zo niet
voor Israël? Zij, die vervreemd zijn van dat burgerschap, worden gezegd geen hoop te hebben,
Efeziers 2:1 "deze aangaande." De zaak is treurig, maar zij is niet wanhopig, de ziekte is gevaarlijk,
maar niet ongeneeslijk. Er is hoop, dat het volk hervormd zal worden de schuldigen teruggebracht
zullen worden van hun boze weg, de besmetting tot staan zal worden gebracht, aldus kunnen de
oordelen, die de zonde verdient, afgewend worden, en dan zal alles wel wezen. Nu is er hoop, nu
de ziekte ontdekt is, is zij half genezen. Nu de alarmklok gehoord is, begint het volk besef te krijgen



van het kwaad en het te betreuren, een geest van berouw schijnt over hen uitgestort te zijn, en nu zij
er zich allen om verootmoedigen voor God, is er hoop, dat God zal vergeven, en genadig zal zijn.
Het dal Achor, dat is: het dal van de droefenis, is de "deur van de hope," Hosea 2:14, want de
zonde, waarover wij in waarheid bedroefd zijn, zal ons niet ten verderve brengen. Er is hoop nu
Israël zo’n wijs, vroom en ijverig landvoogd heeft als Ezra is, om deze zaak in orde te brengen. In
treurige tijden moeten wij zien en letten op hetgeen voor ons is, zowel als op hetgeen tegen ons is. Er
kan goede hoop zijn door genade, zelfs waar men zich van grote schuld voor God bewust is. Waar
zonde gezien en betreurd wordt, en goede maatregelen worden genomen tot hervorming, moeten
zelfs zondaren worden bemoedigd. Zelfs grote heiligen moeten dankbaar goede, gepaste raad en
vertroosting aannemen van hen, die in vele opzichten hun minderen zijn, zoals Ezra van Secharja. 

3. Hij raadt aan dat snelle en krachtige maatregelen genomen zullen worden voor het wegzenden van
de vreemde vrouwen. De zaak is duidelijk, wat verkeerd gedaan is, moet ongedaan worden
gemaakt, zover als dit mogelijk is, niets minder dan dat is waar berouw. Laat ons al die vrouwen
en wat van haar geboren is doen uitgaan, vers 3. Ezra wist dat dit het enige middel was om dit
kwaad weg te nemen, maar heeft misschien gedacht dat het niet uitvoerbaar was, en wanhoopte er
aan om het volk daar toe te brengen, hetgeen hem in die verbazing bracht, waarin wij hem gezien
hebben in het vorige hoofdstuk. Maar Secharja, die meer omgang had met het volk dan hij,
verzekerde hem dat de zaak gedaan kon worden, zo zij met wijsheid te werk gingen. Wat ons thans
betreft, het is zeker dat de zonde weggedaan moet worden, er moet een scheidbrief aan worden
gegeven, met het vaste besluit om er nooit meer iets mee te doen te hebben, al is zij ook zo dierbaar
als de huisvrouw van uw schoot, ja als een rechteroog of een rechterhand, want anders is er geen
vergeving, geen vrede. Wat onrechtmatig verkregen werd, kan niet rechtmatig worden gehouden,
maar moet teruggegeven worden, maar voor het geval waar een ander juk is aangetrokken met
de ongelovigen, dat is: waar een huwelijk werd aangegaan met ongelovigen, mag Sechanja’s raad,
die hem toen zo duidelijk recht was, thans niet worden gevolgd, het is zeker dat zulke huwelijken
zondig zijn, en niet gesloten hadden moesten zijn, maar zij zijn niet ongeldig. Onze regel onder het
Evangelie is: Quod fieri non debuit, factum valet-Hetgeen niet had behoren gedaan te worden,
moet, als het gedaan is blijven. Indien "enige broeder een ongelovige vrouw heeft, en die tevreden
is bij hem te" "wonen, dat hij ze niet verlate," 1 Corinthiers 7:12. 

4. Hij geeft hun een goede methode aan, om deze reformatie tot stand te brengen, en toont hun niet
slechts dat het gedaan moet worden, maar hoe het gedaan moet worden. 

a. Laat Ezra en allen, die tegenwoordig waren in deze vergadering, overeenkomen in een besluit,
dat dit gedaan moet worden, laat er over gestemd worden en het zal nemine contradicente-
eenstemmig aangenomen worden, opdat gezegd kan worden dat het gedaan werd naar de raad
mijns heren, vers 3, de president van de vergadering, met de algemene instemming van hen, die
beven voor het gebod van onze God, waardoor zij werden aangeduid, die tot hem vergaderd
waren, vers 9. Verklaar het als het gevoelen van alle sobere, ernstige lieden onder ons, het kan niet
anders of dit moet groten invloed uitoefenen op Israëlieten. 

b. Laat het gebod Gods, dat Ezra in zijn gebed herhaald heeft, het volk voorgelegd worden, en laat
hen zien dat het gedaan wordt naar de wet, die geeft ons er volmacht toe, ja meer, zij gebiedt het
ons, het is geen toevoegsel van ons aan de wet Gods maar de noodzakelijke uitvoering er van. 



c. Laat ons, terwijl wij in een goede gezindheid zijn, ons verbinden door een plechtige gelofte en
verbond, dat wij het doen zullen, als wij de tegenwoordige indruk laten verflauwen dan blijft de zaak
ongedaan. Laat ons ons verbinden om, niet alleen als wijzelf vreemde vrouwen hebben ze weg te
doen, maar om, zo wijzelf ze niet hebben, anderen te verplichten om de hun weg te doen. 

d. Laat Ezra zelf de leiding van deze zaak in handen nemen, hij is door de lastbrief van de koning
gemachtigd om te onderzoeken of de wet Gods in Juda en Jeruzalem behoorlijk wordt nagekomen,
Hoofdst. 7:14, en laat ons allen besluiten er hem in bij te staan, vers 4. Sta op, wees sterk en doe
het. Wenen om deze zaak is goed, maar hervormen is beter. Zie wat God in een soortgelijk geval
tot Jozua gezegd heeft, Jozua 7:10, 11. 

III. Tot welk een goed besluit zij op dit goede voorstel gekomen zijn, vers 5. Zij stemden er niet
alleen in toe dat het gedaan zou worden, maar verbonden zich met een eed dat het gedaan zou
worden naar dit woord. Wie zich in goeddoen vast verbinden, zullen er zich wèl bij bevinden. 



Ezra 10:6-14 

Wij hebben hier een bericht van hetgeen gedaan werd na de besluiten, die genomen waren omtrent
de vreemde vrouwen. Zij lieten geen tijd verloren gaan, smeedden het ijzer terwijl het heet was, en
zo werden de raderen van de hervorming spoedig in beweging gebracht. 

I. Ezra begaf zich naar de raadkamer, waar de priesters waarschijnlijk vergaderden om publieke
zaken te behandelen. En voordat hij daar kwam, ( zoals bisschop Patrick denkt dat dit gelezen
moet worden) voordat hij zag dat er iets gedaan werd en waarschijnlijk nog gedaan zou worden
voor het herstel van deze grieven heeft hij noch gegeten noch gedronken, maar bleef treuren en
rouw bedrijven. Smart over de zonde moet een blijvende smart zijn, laat haar voortduren totdat de
zonde weggedaan is. 

II. Hij zond orders aan al de kinderen van de gevangenschap, om binnen drie dagen voor hem te
Jeruzalem te verschijnen, vers 7, 8, en door de koning gemachtigd zijnde om aan zijn orders kracht
bij te zetten door er aan toegevoegde strafbepalingen, Hoofdst. 7:26, dreigde hij dat van allen, die
zouden weigeren om de oproep te gehoorzamen, de bezittingen verbeurd verklaard, en zij zelf buiten
de gemeenschap gesteld zouden worden. Het vonnis van hem die bij deze Godsdienstige handeling
niet zou verschijnen, zou wezen dat zijn bezitting voor altijd daarna in plaats van hemzelf, ten dienste
van de Godsdienst aangewend zou worden, en hij zelf tot straf van zijn minachting voor altijd
buitengesloten zou zijn van de eer en de voorrechten van de Godsdienst, hij zou in de ban gedaan
worden. 

III. Binnen de bepaalde tijd kwam het volk te Jeruzalem en vergaderde zich in de straat van Gods
huis, vers 9. Zij, die geen ijver hadden voor het werk, waartoe zij geroepen waren, ja er misschien
tegen waren, daar zij zelf schuldig waren aan de overtreding, betoonden toch zoveel eerbied voor
Ezra’s gezag, en waren zo bevreesd voor de bedreigde straf dat zij niet durfden wegblijven. 

IV. God gaf hun een teken van Zijn misnoegen in de plasregen, die er toen viel, vers 9, 13,
waardoor sommigen misschien weggebleven waren, maar het was hard voor hen, die daar in de
open straat neerzaten, doch de omstandigheid, dat de hemel weende toen zij weenden kon
betekenen dat God, hoewel Hij vertoornd was om hun zonde, toch een welgevallen had aan hun
berouw, en (zoals gezegd is in Richteren 10:16) "Zijn ziel werd verdrietig over de" "arbeid van
Israël." Het was ook een aanduiding van de goede vruchten van hun bekering, want de regen maakt
de aarde vruchtbaar. 

V. Ezra deed de toespraak tot deze grote vergadering, hij zei dat hij hen saamgeroepen had, omdat
hij bevond dat zij sedert hun terugkeer uit de gevangenschap Israëls schuld vermeerderd hadden
door vreemde vrouwen bij zich te doen wonen, dat zij aan hun vorige zonden deze nieuwe
overtreding hadden toegevoegd, hetgeen gewis een middel zou wezen om wederom afgoderij bij
hen in te voeren, dezelfde zonde, waarvoor zij zo zwaar getuchtigd waren en waarvan hij gehoopt
had, dat zij in hun gevangenschap genezen waren. Hij zei hun ook dat hij hen had samengeroepen,
opdat zij Gode hun zonde zouden belijden, en dit gedaan hebbende, zich bereid zouden verklaren
om Zijn welgevallen te doen, naar het hun bekend gemaakt zou zijn (hetgeen allen zullen doen, die
waarlijk berouw hebben van hetgeen zij gedaan hebben, om Zijn misnoegen op te wekken), en
inzonderheid dat zij zich zullen afscheiden van alle afgodendienaars, en in het bijzonder van



afgodische vrouwen, vers 10,11. Waarschijnlijk heeft hij over deze punten breedvoerig tot hen
gesproken, en nu wederom dezelfde belijdenis van zonde gedaan als in Hoofdst. 9, en waarop hij
hen Amen wilde doen zeggen. 

Vl. Het volk onderwierp zich, niet slechts aan Ezra’s rechtsmacht in het algemeen, maar aan zijn
onderzoek en beslissing in deze zaak: Naar uw woorden, alzo betaamt het ons te doen, vers 12.
Wij hebben gezondigd door ons te vermengen met de heidenen, en zijn er door in gevaar geweest,
niet alleen van door hen verdorven te worden, want wij zijn zwak, maar van onder hen op te gaan,
ons onder hen te verliezen, want wij zijn weinigen, daarom zijn wij overtuigd dat het volstrekt
noodzakelijk is ons weer van hen te scheiden. Er is hoop voor een volk, als zij overtuigd zijn, niet
alleen dat het goed is om af te laten van hun zonden, maar dat het volstrekt noodzakelijk is: wij
moeten het doen, of wij zijn verloren. 

VII. Er werd overeengekomen dat deze zaak geschieden zou niet in een vergadering van het volk,
noch plotseling en als op eenmaal, maar dat een hof van afgevaardigden benoemd zou worden,
waarbij klachten ingebracht moesten worden, en dat dan beslissende uitspraak zou doen. Het kon
toch niet geschieden, want het was nog niet geregeld, het volk kon ook, vanwege de plasregen, niet
buiten blijven staan. De schuldigen waren talrijk, en het vereiste tijd om hen te ontdekken en te
ondervragen. Er zouden moeilijke, ingewikkelde gevallen kunnen ontstaan, die niet zonder wikken
en wegen beslist konden worden, vers 13. "Laat dus de menigte naar huis gezonden worden en de
oversten blijven om inlichtingen te ontvangen, en van stad tot stad gaan, en laat de overtreders in de
tegenwoordigheid van de rechters en de oudsten van hun eigen stad schuldig verklaard worden, en
laat dan deze afgevaardigden met de uitvoering van deze orders worden belast. Neem aldus tijd, en
wij zullen zoveel eerder met de zaak gereed zijn, maar als het inderhaast geschiedt dan zal het
slechts ten halve gedaan worden, vers 14. Indien door deze methode een grondige reformatie tot
stand komt, dan zal de hittigheid van de toorn van onze God van ons afgewend worden, die,
naar wij wel beseffen, op het punt is om over ons los te barsten vanwege deze overtreding." 

Ezra was bereid om zich in zijn ijver door de wijsheid van het volk te laten leiden, en de zaak naar
deze methode te laten geschieden. Hij schaamt zich niet te erkennen, dat die raad van hen kwam,
evenmin als hij zich schaamde om hem op te volgen. 



Ezra 10:15-44 

De methode van handelen in deze zaak was aangenomen, de vergadering heengezonden, opdat allen
in hun onderscheiden plaatsen bericht zouden inwinnen en mededelen, teneinde de zaak te
vergemakkelijken, en nu wordt ons hier gezegd: 

I. Wie de personen waren, die de zaak op zich namen, om de gevallen ordelijk voor de
gemachtigden te brengen, Jonathan en Jehazia, twee ijverige mannen. Of zij tot de priesters of tot
het volk behoorden blijkt niet, waarschijnlijk waren zij de mannen, die het voorstel deden, vermeld
in vers 13, 14, en daarom de geschiktsten om het uit te voeren, twee eerlijke Levieten werden hun
toegevoegd, die hen hielpen, vers 15. Dr. Lightfoot geeft hier een anderen zin aan, Alleen, of
evenwel, Jonathan en Jehazia stonden tegen deze zaak (welke lezing het oorspronkelijke zeer
goed toelaat) en deze twee Levieten hielpen hen om haar tegen te staan, hetzij de zaak zelf, of deze
methode om haar ten uitvoer te brengen. Het was vreemd dat een werk van die aard niet gedaan
kon worden, zonder tegenstand te ontmoeten. 

II. Wie de commissarissen waren, die voor deze zaak zitting hielden. Ezra was president, en met
hem waren sommige hoofden van de vaderen, die door wijsheid en ijver boven anderen bevoegd
waren tot deze dienst, vers 16. Het was gelukkig dat zij een man als Ezra hadden om hen te leiden,
zij zouden het zonder zijn leiding niet goed hebben kunnen doen, en hij wilde het niet doen zonder
hun instemming en medewerking. 

III. Hoelang zij er mee bezig waren, zij begonnen op de eerste dag van de tiende maand de zaak
te onderzoeken, vers 16, dus nog slechts tien dagen nadat deze methode was voorgesteld, vers 9,
en zij voleindigden haar in drie maanden, vers 17. Zij hielden hun zittingen voortdurend en waren
ijverig in hun werk, anders zouden zij in zo weinig tijds niet zoveel gevallen onderzocht en
afgehandeld kunnen hebben, want wij kunnen veronderstellen dat aan alle beschuldigden behoorlijk
gevraagd werd, welke reden zij konden opgeven waarom zij zich niet van hun vrouwen zouden
scheiden. Als wij naar andere gevallen kunnen oordelen dan moest de vrouw, als zij tot de Joodse
Godsdienst bekeerd was, niet weggezonden worden, en het onderzoek daarnaar vereiste grote zorg.

IV. Wie de personen waren die schuldig werden bevonden aan deze misdaad. Hun namen zijn hier
geregistreerd tot hun eeuwige schande, velen van de priesters, ja, van het geslacht van Jesua, de
hogepriester, werden schuldig bevonden, vers 18, hoewel de wet zeer bijzonder er in voorzien had
om hun eer te bewaren in hun huwelijken, dat zij, zelf heilig zijnde, geen onheiligen zouden huwen,
Leviticus 21:7. Zij, die anderen de wet hadden moeten leren, hebben haar zelf overtreden, en door
hun voorbeeld anderen aangemoedigd om het ook te doen. Maar hun onschuld verloren hebbende
in deze zaak, deden zij wèl om er het verkeerde van in te zien en aan anderen het voorbeeld te
geven van hun berouw en hun bekering, want: 

1. Zij gaven hun hand, dat zij hun vrouwen zouden doen uitgaan, sommigen denken dat zij het met
opgeheven handen zwoeren. 

2. Zij volgden de voorgeschreven weg om vergeving te verkrijgen, de ram offerende, die door de
wet als schuldoffer was voorgeschreven, Leviticus 6:6, aldus hun schuld erkennende en wat zij er
door verdiend hadden, en ootmoedig smekende om vergeving. 



In het geheel worden hier honderd en dertien personen genoemd, die vreemde vrouwen gehuwd
hadden, en van sommige van hen wordt gezegd, vers 44, dat zij kinderen bij haar hadden gekregen,
hetgeen te kennen geeft dat niet velen kinderen hadden, daar God deze huwelijken niet met de zegen
van de vermenigvuldiging had gekroond. Of die kinderen met de moeders weggezonden werden,
zoals Sechanja had voorgesteld, blijkt niet, het schijnt van niet, maar waarschijnlijk werd voor de
vrouwen die weggezonden werden, overeenkomstig haar rang goed gezorgd. Nu zou men denken
dat dit kwaad volkomen uitgeroeid was, maar toch vinden wij het weer in Nehemia 13:23, en
Maleachi 2:11, want zulk bederf komt gemakkelijk en onmerkbaar binnen, maar wordt niet zonder
grote moeite weer uitgezuiverd. De beste hervormers kunnen slechts hun plicht betrachten, maar als
de Verlosser zelf uit Zion komt, dan zal Hij krachtig en afdoend de goddeloosheden afwenden
van Jakob. 
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