DE GESCHIEDENIS BEGRIJPEN: ZERUBBABEL EN EZRA

Les 1 voor 5 oktober 2019

Kerntekst: “Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEERE, de God
van de hemel, aan mij gegeven, en Hij is het Die mij heeft opgedragen om een huis voor Hem te bouwen
in Jeruzalem, dat in Juda ligt.” Ezra 1:2

A JESAJA, JEREMIA, DANIEL EN CYRUS [KORES].
❖ Het einde van de 70 jaren.
▪ God voorzegde het decreet van Cyrus dat Ezra 150 jaar eerder noemde voordat het werd
afgekondigd. God heeft altijd de controle over de geschiedenis.
▪ Daniel deed voorspraak bij God voor Israël (Daniel 9:1-9) en vertelde Cyrus over de
profetieën van Jesaja en Jeremia. Dit was de sleutel voor Cyrus om de banneling terug te
laten keren.
B ZERUBBABEL EN DE PERZISCHE KONINGEN.
❖ De terugkeer van de bannelingen.
▪ Cyrus was in september 537 voor Christus in Ecbatana. Daar heeft hij het besluit in Ezra 6:25 vastgesteld. Dit besluit bevatte de volgende punten:
(1) Ze moesten de tempel in Jeruzalem bouwen.
(2) Elke Jood kon terugkeren (het was niet verplicht)
(3) Ze konden worden geholpen met zilver, goud, vee ...
▪ Volgens Ezra 2:1 werden ze geleid door Zerubbabel (kleinzoon van koning Jojachin) en de
Hogepriester Jesua / Jozua.
❖ De koningen van Perzië.
▪ We zullen het verhaal in de boeken van Ezra en Nehemia beter begrijpen als we hun relatie
kennen tot de Perzische koningen die over de Israëlieten heersten.
(1) Cyrus II de Grote (559-530 v.Chr.) 536 v.Chr. Eerste groep gerepatrieerd met
Zerubbabel. [Het herbouwen van de tempel begint].
(2) Darius I (522-486 v. Chr.): Maart 515 v. Chr. De tempel is voltooid en ingewijd.
(3) Artaxerxes I (465-425 v. Chr.): 457 v. Chr. Ezra keert terug naar Jeruzalem met de tweede
groep. De 70 weken in Daniel 9 beginnen. 444 v. Chr. Nehemia keert terug met de derde
groep. [De muur van Jeruzalem is herbouwd.]
C EZRA EN ARTAXERXES.
❖ De tweede terugkeer.
▪ Het decreet van Artaxerxes in 457 v.Chr. (Ezra 7:12-26) bevat twee hoofdpunten:
(1) De tempel: De Priesters en Levieten worden genoemd. Ze zijn vrijgesteld van
belastingen (v. 13, 24); Een speciaal offer wordt gevraagd voor de restauratie. Een
jaarlijkse dienst voor de offers wordt vastgesteld (v. 15-23).
(2) De autonomie van Juda: Ezra mag rechters en gouverneurs benoemen. Ze mogen hun
eigen wetten vaststellen (v. 25-26).
▪ Bij deze tweede terugkeer waren ongeveer 1500 gezinshoofden betrokken in 12
volksstammen (Ezra 8).
❖ Ezra.
▪ Hij schreef de Bijbelboeken van Esther, Ezra en 1 en 2 Kronieken. Hij stelde ook de Psalmen
samen en had een diep begrip van de Schriften en de Mozaïsche wet.
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▪ De joodse traditie zegt dat hij de bijeenkomsten begon in synagogen en het doorvoeren van
▪

andere verbeteringen in de Hebreeuwse erediensten en schriftsystemen.
Ezra is een voorbeeld van wat God kan doen als we Hem in ons laten werken en hem de
gaven laten ontwikkelen die Hij ons heeft gegeven.

“God koos Ezra als een instrument van het goede voor Israël, zodat Hij het ambt van priester kon
verhogen, waarvan de glorie tijdens de ballingschap sterk was overschaduwd. Ezra ontwikkelde zich
tot een man van buitengewone kennis en werd “een parate schrijver in de wet van Mozes”. Vers 6.
Deze kwalificaties maakten hem een vooraanstaande man in het Medo-Perzische koninkrijk.
Ezra werd een spreekbuis voor God, degenen om hem heen onderwijzend in de beginselen die de
hemel besturen. Gedurende de resterende jaren van zijn leven, hetzij in de buurt van het hof van
de koning van Medo-Perzië of in Jeruzalem, was zijn voornaamste werk dat van een leraar. Terwijl
hij de waarheden die hij had geleerd aan anderen communiceerde, nam zijn arbeidsvermogen toe.
Hij werd een man van vroomheid en ijver. Hij was de getuige van de Heer in de wereld van de kracht
van de Bijbelse waarheid om het dagelijks leven te veredelen.” E.G. White (Prophets and Kings
[Patriarchen en Profeten, hfdst. 50, pag. 609)
“We hebben allemaal een bepaald werk te doen, en dit kan alleen worden bereikt door toegewijde
inspanningen. Zullen we het voorbeeld van Ezra individueel tot ons richten en ons leren hoe we
onze kennis van de Schrift moeten gebruiken?” E.G. White (Christ Triumphant, June 27)
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DE KONINGEN VAN PERZIË
Cyrus II de Grote 559-530 v.
Chr.

536 v. Chr. Eerste groep gerepatrieerd met
Zerubbabel

Het herbouwwen van de Tempel begint

Cambyses II 530-522 v. Chr.

Gaumata (valse Smerdis) 522 v. Chr.

Darius I
522-486 v. Chr.

Maart 515 v. Chr. De Tempel is voltooid en
ingewijd

Xerxes I (Ahasveros)
486-465 v. Chr.

Esther wordt koningin

De wederopbouw van Jeruzalem stopt

457 v. Chr. Ezra keert terug naar Jeruzalem
met de tweede groep

De 70 weken in Daniel 9 beginnen

444 v. Chr. Nehemia keert terug met de
derde groep

De muur van Jeruzalem is herbouwd

Artaxerxes I
465-425 v. Chr.

