GECONFRONTEERD MET TEGENSTAND

Les 4 voor 26 oktober 2019

Kerntekst: “Maar het oog van hun God rustte op de oudsten van de Joden, zodat men hen niet liet
ophouden totdat de zaak voor Darius zou komen, en men dan daarover een brief zou
terugbrengen.” Ezra 5:5
A DE TEMPEL HERBOUWEN:
❖ De vijanden willen helpen.
— Toen de Israëlieten de tempel begonnen te herbouwen, boden hun buren — de
Samaritanen — hulp: "Laten we samen met u bouwen, want zoals u zoeken ook wij uw
God." (Ezra 4:2)
— Die hulp werd afgewezen vanwege twee belangrijke redenen:
(1) Hun aanbidding was eigenlijk afgoderij.
(2) Ze waren oude vijanden van de Israëlieten (Ezra 4:1).
❖ Het werk is voltooid.
— De Samaritanen bleven de herbouw van de tempel tegenwerken tijdens het bewind van
Cyrus, Cambyses en de gemene Smerdis.
— De Joden konden die crisis niet verdragen. Ze bouwden hun huizen met het hout dat
was gereserveerd voor de tempel.
— God zond hen "tekenen" om hen dit te laten heroverwegen (Haggai 1:5-11). Dat deden
ze niet; dus zond God twee profeten wiens boodschap gehoor vond: Haggai en Zacharia.
— Toen ze het werk hervatten, moedigde God koning Darius aan om hen te steunen (Ezra
5).
B DE STAD HERBOUWEN:
❖ Het werk stopt.
— De tempel werd voltooid in het jaar 515 v.Chr. De wederopbouw van Jeruzalem begon
meteen.
— Toen boden de Samaritanen weer tegenstand. Ze lieten de Israëlieten stoppen tijdens
het bewind van Ahasveros [Xerxes] (Ezra 4:6).
— In 457 v.Chr. stuurde Artaxerxes Ezra en gaf Juda autonomie. De wederopbouw van de
stad werd hervat.
— In 450 voor Christus stopte het werk opnieuw (Ezra 4:23). De Joden waren vervuld van
angst, omdat ze zich machteloos voelden tegenover zo'n gewelddadige oppositie.
❖ Nehemia onderneemt actie.
— Het duurde 15 jaar om een werk van 52 dagen af te maken. Het was niet makkelijk. Er
was veel tegenstand. Nehemia moest actie ondernemen:
(1) Mensen werden verspreid langs de muur. Elk gezin had z’n gedeelte.
(2) In ploegendiensten werd 24/7 surveillance ingesteld.
(3) De bouwers hadden de wapens bij de hand tijdens het werken.
(4) Een trompettist stond naast Nehemia om indien nodig meteen alarm te slaan.
— Ze baden eerst en ondernamen daarna actie. Zij deden hun deel en God deed de rest.
❖ Geconfronteerd met tegenstand.
— Volgens het verslag van Nehemia kwam oppositie op veel manieren voor:
(1) Spotternij: 4:1-3.
(2) Fysieke aanvallen: 4:7-8.
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 - Noord: Sanballat de Horoniet
→ - Oost: Tobia de Ammoniet
↓ - Zuid: Geshem de Arabier
 - West: de Filistijnen van Ashdod
(3) Interne problemen: 5:1
(4) Samenzwering: 6:2
(5) Beschuldigingen van verraad: 6:6-7
(6) Valse profeten: 6:10-13.
— De valse profeet Semaia moedigde Nehemia aan om zijn toevlucht te zoeken in een
heilige plaats om zijn leven te redden. Nehemia koos er echter voor zijn eigen leven te
riskeren in plaats van Gods wet te overtreden (alleen de priesters konden de heilige
plaatsen betreden).
“In heel de geschiedenis van Gods volk zijn grote bergen van moeilijkheden verschenen,
die vaak onbeklimbaar leken, voor hen die hun best deden Gods plannen uit te voeren.
Zulke hinderpalen zijn door de Here toegelaten als beproeving van het geloof. Als we aan
alle kanten zijn ingesloten, is dit meer dan ooit de tijd om in God en in de kracht van Zijn
Geest te vertrouwen. Het beoefenen van een levend geloof betekent een toename van
geestelijke kracht en het ontwikkelen van een onwankelbaar vertrouwen. Zo wordt de ziel
een overwinnende kracht. Voor het geloof moeten de hinderpalen, door satan op het pad
van de christen aan-gebracht, verdwijnen; want hemelse machten komen hem te hulp.
“Niets zal u onmogelijk zijn.” (Mattheüs 17:20). Ellen G. White (PROFETEN EN KONINGEN,
hoofdstuk 49 [Niet Door Kracht Noch Geweld, pag. 364)
“Maar, evenals Nehemia, moet Gods volk zijn vijanden niet vrezen noch verachten.
Terwijl ze hun vertrouwen stellen in God, moeten ze gestadig voorwaarts gaan, zijn werk
onzelfzuchtig doen en de zaak die ze verdedigen aan zijn voorzienigheid toevertrouwen…
Tijdens elke crisis kan Zijn volk vol vertrouwen uitroepen: “Als God vóór ons is, wie zal
tegen ons zijn?” (Romeinen 8:31). Hoe sluw de hinderlagen van satan en zijn werktuigen
ook mogen zijn, God kan ze ontdekken en hun raadslagen verijdelen. De uiting van het
geloof in onze tijd zal dezelfde zijn als de uitspraak van Nehemia: “Onze God zal voor ons
strijden;” want God staat achter het werk, en niemand is in staat uiteindelijk succes te
verhinderen.” E.G. White (Profeten en Koningen, hoofdstuk 54 De Bouwers Aan de Muur],
pag. 395)
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De gebeurtenissen in Ezra 3-7 zijn niet in chronologische volgorde geschreven zoals we gewoonlijk doen.
Na de tegenstand van de Samaritanen, wordt gezegd dat Darius toestaat de herbouw van de tempel te hervatten. (Ezra 3:1-4:5).
In Ezra 4:6-23, is er oppositie tegen de wederopbouw van de stad NA het decreet van Darius.
Dan gaat de herbouw van de tempel verder vanaf Ezra 4:24, volgens het besluit van Darius.

