EZRA, ESTER EN NEHEMIA LES 1  GOD BRENGT DE JODEN TERUG
IN AANBIDDING
EZRA 1-6

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen de zegen van het aanbidden van God zien en Hem met een
nederig hart aanbidden.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






Te verklaren hoe God de profetie die aan Jeremia gegeven werd vervulde.
De Israëlische aanbidding van God te beschrijven.
Verschillende manieren waarop God Zijn plan volbracht op te sommen.
De grote stappen van de heropbouw van de tempel op een rij te zetten.

MEMORIEVERS
Ezra 7:10

Ezra was vastbesloten zich in de wet van de Heer te verdiepen en haar in praktijk te
brengen, en in Israël de bepalingen en voorschriften van de wet te onderwijzen.






Heb berouw van zelfaanbidding en volg Christus.
Aanbid God met een vreugdevol hart.
Dank God om Zijn voorzienigheid.
Heb God lief omdat Hij barmhartig is.

VOLGENDE WEEK

GOD LAAT ZIJN GOEDHE ID ZIEN AAN DE JODEN
Lees Ezra 7-10
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND
In Jeremia 29:10 beloofde de Heer aan Israël: “Als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal Ik naar u
omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen.” Wat
een kostbare belofte! Ondanks dat Israël ongelooflijk van Gods Woord was afgedreven, bleef God barmhartig
naar hen. Hij bewaarde hun niet enkel terwijl ze in Babel verbannen waren, maar beloofde hun ook terug te
brengen naar het beloofde land.

Aanzet tot aanbidding door Gods voorzienigheid (Ezra 1:1-2:70)
Telkens wanneer God een belofte maakt, heeft Hij de kracht om ze te vervullen. Toen Hij beloofde dat Hij de
tempelaanbidding terug zou brengen, vormde Hij de harten van zowel de heidense koningen als de Joodse
ballingen op zulk een manier dat ze het volbrachten. In Ezra 1:1 wekte de Here “de geest van Kores, de koning
van Perzië” op. Als reactie hierop kondigde Kores aan dat hij opgedragen werd door God “Hem een huis te
bouwen in Jeruzalem, in Juda” (Ezra 1:2). Hij gaf toestemming aan Joden om naar Jeruzalem te gaan om de
tempel te bouwen en zei tot de Joden die er voor kozen om in Babel te blijven dat ze zilver, goud en vee
moesten geven als bijdrage voor de inspanningen. De Heer leidde het hart van Kores zelfs zo dat hij 5400
gouden en zilveren spullen, die Nebukadnessar destijds had genomen uit de tempel te Jeruzalem, teruggaf
(1:7-11). De Heer bewoog ook de harten van de Israëlieten zodat ze hun huizen in Babel verlieten (1:5). Toen
de Joden Babel verlieten om naar Jeruzalem te gaan werkte de Heer in de harten van hun buren zodat ze hen
van hun rijkdom gaven (1:6), net zoals de Egyptenaren hadden gedaan toen de Israëlieten Egypte verlieten
(Ex.12:35-36).
Terwijl Ezra 2 op het eerste zicht niet interessant lijkt voor de moderne lezers, is de lijst van de terugkerenden
naar Jeruzalem een ontzagwekkend getuigenis van Gods genade en wijsheid. De Heer bracht een groep van
42.360 mensen terug naar Jeruzalem (Ezra 2:64)! Hij koos ervoor om zowel, Zijn volk als Zijn Woord en de
Davidische lijn van Zijn beloofde Messias in stand te houden door deze mensen terug te brengen. Hoewel niet
een iemand van deze groep de zegen verdiende, was eenieder uitverkoren door God en aangezet om terug te
keren naar Jeruzalem om de tempel opnieuw te bouwen. Iedere naam en nummer zijn een getuigenis van Gods
trouw aan Zijn volk. Gods wijsheid wordt ook gezien in Zijn voorziening van leiders voor het volk (Ezra 2:2;
inclusief Zerubbabel, een nakomeling van David en Jesua, een priester uit de lijn van Pinechaz), priesters (2:3639), Levieten (2:40), tempelzangers (2:41), poortwachters (2:42), tempeldienaren (2:43-54) en Salomons
dienaren (2:55-58). De Heer voorzag niet enkel in de materialen voor de tempel, maar bracht ook voldoende
mannen om in de tempel te werken! Hij dirigeerde genadevol alle gebeurtenissen, zodat Hij verheerlijkt werd
door de aanbidding van het volk.
Begin van aanbidding volgens Gods voorschrift (Ezra 3:1-13)
Na gesetteld te zijn in hun steden (Ezra 2:70), vergaderden de Israëlieten op het begin van de zevende maand
(3:1). Voor de eerste keer na het verlaten van Jeruzalem waren ze in de mogelijkheid om God te aanbidden
“zoals voorgeschreven is in de wet van Mozes” (3:2). Ondanks dat de Israëlieten niet konden offeren terwijl ze
in ballingschap waren, konden ze hun zonden belijden en vergeven worden door hun geloof in God. Maar nu
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God hield Zijn belofte. Het boek Ezra begint met het weergeven van de eerste terugkeer van de Israëlieten naar
het beloofde land “in het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië” (538v.C.) zodat “het woord des HEREN,
door Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken” (Ezra 1:1). De eerste zes hoofdstukken van Ezra geven weer
wat er gebeurde tijdens en na deze eerste terugkeer. Hoewel de gebeurtenissen lang voor het leven van Ezra
plaatsvonden, wees God Ezra aan om op te schrijven hoe Hij voorzag in het herstel van de aanbidding te
Jeruzalem door de heropbouw van de tempel. Het opnieuw instellen van de tempelaanbidding is een boeiende
herinnering aan de zegen en de noodzaak van het nederig aanbidden van God.
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Ondanks dat deze belofte kostbaar was voor vele Joden, is het moeilijk voor te stellen dat er iemand was die dit
meer koesterde dan Daniël. Daniël verliet Israël als een jonge tiener in 605v.C. en spendeerde meer dan 70
jaren in Babel. Toen de 70 jaren van Israëls straf op hun einde liepen, werd Daniël door Gods belofte in Jeremia
er toe aangezet om de zonden van Israël te belijden, toe te geven dat Israël behalve Gods straf niets verdiende
en te vragen of God barmhartig wilde zijn naar Zijn volk (Dan.9:1-19). De belofte van de Heer aan Jeremia
leidde Daniël ertoe te bidden dat God Zijn Naam wilde verheerlijken door Zijn belofte na te komen en Zijn volk
terug te doen keren naar het beloofde land.

Tegenwerking van de aanbidding door Gods vijanden (Ezra 4:1-24)
Zelfs voor het begin van de bouw van de tempel vreesde Israël de omliggende volkeren (Ezra 3:3), volkeren die
zich zonder twijfel bedreigt voelden door Israëls, door de regering bekrachtigde terugkeer naar het beloofde
land. Onder deze volkeren waren ook de Samaritanen, een volk dat het resultaat was van onderlinge
huwelijken tussen noordelijke Israëlieten en heidenen die door de Assyriërs werden gedwongen om te wonen
in het noordelijk gedeelte van Israël (4:2). Terwijl ze eigenlijk “tegenstanders van Juda en Benjamin” waren
pretendeerden deze Samaritanen aan de zijde van de Israëlieten te staan en boden ze hulp aan in de bouw van
de tempel. Ze zeiden de Israëlieten: “Wij zoeken uw God evengoed als gij” (4:2), maar in werkelijkheid
aanbaden ze een legio aan goden. Hun voorstel leek dan wel goed, maar de Israëlieten wisten beter. Wijs
verwierpen ze het voorstel (4:3).
De ware aard van de Samaritaanse aanbidding werd al gauw duidelijk. Na verworpen te zijn geweest door de
Israëlieten “ontmoedigde de bevolking des lands het volk van Juda en schrikte hen af van het bouwen” (Ezra
4:4). Ze probeerden te voorkomen dat de tempel gebouwd zou worden en huurden zelfs “raadslieden tegen
hen om, teneinde hun plan te verijdelen” (4:5). De Samaritaanse druppel in de emmer was de bouw van de
tempel. Hun plan werkte; de bouw van de tempel werd opgegeven tot het tweede jaar van de regering van
Darius I (520v.C.; 4:24).
Het verzet dat in Ezra 4:6-23 wordt weergegeven vond niet plaats tijdens de bouw van de tempel. In de plaats
daarvan vond het plaats tijdens het leven van Ezra, Ester en Nehemia. Ezra 4:6 geeft weer dat het Samaritaanse
verzet zich voortzette tijdens de regering van de Perzische vorst Ahasveros, die regeerde in 486-464v.C. Ezra
4:7-23 vermeld de succesvolle Samaritaanse poging om Artachsasta te overhalen (die regeerde in 464-423v.C.)
om de heropbouw van Jeruzalem te staken. Deze voorbeelden zijn toegevoegd om te laten zien dat het
Samaritaans aanbod om mee te helpen aan de bouw van de tempel wel goed leek, maar deze in werkelijkheid
toch vijanden van Israël waren.
Voortzetting van de aanbidding door Gods dienaren (Ezra 5:1-6:12)
De bouw aan de tempel was heftig begonnen, maar de fundering wachtte 16 jaren, omdat het volk
terugdeinsde voor het Samaritaans verzet. In Zijn geduld stuurde God Haggai en Zacharia om te verkondigen
dat het volk de bouw aan de tempel moest verder zetten (Ezra 5:1). De leiders, Zerubbabel en Jesua (de
hogepriesters genoemd in Haggai 2:2), gehoorzaamden God en brachten het volk weer aan het werk. Twee
profeten, een afstammeling van David en de hogepriester werkten allen samen om de tempel af te werken
(5:2).
Zestien jaren waren voorbij gegaan sinds de Joden waren gestopt met de bouw aan de tempel. Tijdens die
periode waren Kores en zijn zoon Cambyses waren beide gestorven en de grote Perzische koning Darius was nu
aan de macht. Natuurlijk waren de regeringsleden van Darius argwanend bij de start van zulk een nationaal
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Na Gods geboden volledig gehoorzaamd te hebben, zoals voorgeschreven in de Wet, begon het volk aan de
opbouw van de tempel. Na metselaars en schrijnwerkers te hebben ingehuurd en cederhout van de Libanon te
hebben gehaald, begon het volk met het werk aan de tempel “In het tweede jaar na hun aankomst …in de
tweede maand” (April/Mei 536v.C.; Ezra 3:8-9). Door Gods trouw werd de eerste belangrijke stap in de bouw,
het leggen van het fundament, voleindigd (3:10). Het volk getuigde van een juiste hartsingesteldheid voor de
Heer, doordat ze in aanbidding het leggen van het fundament vierden. In een machtige scène “stelden zij de
priesters op, gekleed in ambtsgewaad, met trompetten, en de Levieten, de zonen van Asaf, met cimbalen, om
de HERE te loven naar de aanwijzing van David, de koning van Israël” (Ezra 3:10). Ze dankten de Heer en
zongen: “Want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid over Israël” (3:11). Terwijl velen van
het volk juichten van vreugde omwille van Gods barmhartigheid waren er anderen, die oud genoeg waren om
de tempel van Salomo te herinneren, aan het wenen omdat ze beseften wat ze waren verloren (3:11-13). Israël
was terug hersteld in het land, maar hun zonde had schaamtevolle sporen nagelaten. Hoewel de opbouw van
de tempel slechts het begin was, was het volk terug in de mogelijkheid om God te aanbidden om Zijn
barmhartigheid.
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konden ze hun geloof tot uiting brengen door in gehoorzaamheid offers te brengen zoals God dat had
voorgeschreven. Na een altaar te hebben gebouwd offerden het volk zowel de vereiste als de vrijwillige offers
(3:3, 5) en vierden het Loofhuttenfeest (in het Engels ‘Feast of the Tabernacles’) (3:4). Door Gods genade kon
het volk voor God komen zoals Hij het had geregisseerd.

De Israëlieten waren niet enkel dienaren van God. Of Darius het nu wist of niet, diende hij God ook met zijn
antwoord. Hij vond namelijk niet alleen het besluit van Kores (Ezra 6:2-5), maar hij gebood de stadhouders ook
om weg te blijven van de tempel en “de arbeid aan dat huis Gods” toe te laten (6:7). Darius ging zelfs een stap
verder dan Kores en gebood. “Uit het bezit van de koning, uit de belasting aan de overzijde van de Eufraat,
moe(s)ten de onkosten aan deze mannen zorgvuldig en zonder ophouden vergoed worden. En wat nodig
(was): jonge stieren, rammen en lammeren voor de brandoffers voor de God van de hemel, en tarwe, zout,
wijn en olie volgens aanwijzing van de priesters in Jeruzalem; het moe(s)t hun dagelijks gegeven worden, zodat
er nergens gebrek aan (zou zijn)” (6:8-9). Darius kondigde zelfs grote straf aan voor wie zich met de bouw
moeide en doemde iedereen in naam van de God van Israël die zich verzette tegen de tempel (6:11-12). De
Heer had opnieuw het hart van een koning bewogen om Zijn plan te volbrengen.

De viering ging de daarop volgende maand verder wanneer het volk vergaderde voor het Pascha (Ezra 6:19). De
Joden die waren teruggekeerd uit de ballingschap, werden terug vergezeld door de Joden die in het land waren
gebleven en zich nu hadden “afgezonderd vanuit de verontreiniging van de heidenvolken van het land om de
HEERE, de God van Israël, te zoeken” (6:21). Het Pascha werd gevolgd door het feest van de ongezuurde
broden. De Joden hielden dat feest met blijdschap “want de HEERE had hen verblijd” (6:22). De Heer was
barmhartig naar Zijn volk en gaf hun weer de mogelijkheid om in de tempel te aanbidden. De Heer had Zijn
aanbidders werkelijk gevuld met blijdschap!
Conclusie
Terwijl God alle aanbidding waard is, is aanbidding ook een zegen die gegeven wordt door God. Als God niet
werkte in de harten van Zijn heiligen, zouden ze zich niet verheugen in het aanbidden van Hem. Maar Gods
barmhartigheid is zo groot dat Hij degenen die zelfs maar de gedachte aan aanbidding haten breekt en hun zo
verandert dat ze hem graag willen aanbidden. Aanbidding moet vooraf gegaan worden met een offer. De Joden
begonnen hun aanbidding in Jeruzalem met offers, maar het offer van de gelovigen uit het Nieuwe Testament
is reeds gebracht. Door de genade van de Heer, zijn gelovigen in staat om voor Hem te komen, dankzij het offer
van Zijn Zoon. Het eindresultaat van het offer van Christus is dat gelovigen God voor eeuwig mogen aanbidden.
Hij gaf Zichzelf voor de verheerlijking van Zijn Vader. Ondanks dat gelovigen zowel inwendige als uitwendige
tegenwerking ervaren wanneer ze God aanbidden, toch geeft Hij degenen die Hem toebehoren kracht door Zijn
Woord zodat ze Hem met blijdschap kunnen aanbidden.

MOEILIJKE WOORDEN
Argwanend
Doemen
Legio
Nationaal
Pretenderen

Achterdochtig, wantrouwig.
Onontkoombaar onheil.
Ontelbaar.
Een heel volk betreffend.
Zich voordoen alsof.
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De vreugde van de aanbidding bij Gods volk (Ezra 6:13-22)
de
Uiteindelijk, in de 12 maand van 515V.C., werd de tempel voltooid. De Heer had Zijn werk volbracht met
werelds meest machtige koningen en hun regering, een aantal oudsten, twee profeten en de rest van de Joden
(Ezra 6:13-15). Het volk had het gebod van de Heer gehoorzaamd. Al de Israëlieten die uit de ballingschap
waren teruggekeerd vergaderden om “inwijding van dit huis van God” met vreugde te vieren en offers te
brengen voor de Heer (6:16-17).
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project en stelden ze de Joden vragen over deze bouw (Ezra 5:3-5). Na het verhaal van de Joden te hebben
gehoord stuurde de stadhouder (of landvoogd) een brief naar Darius met de vraag of hij wou nagaan of koning
Kores destijds de toelating had gegeven voor de bouw van de tempel (5:6-17). De brief gaf weer hoe de bouw
van de tempel zorgvuldig werd gedaan en goede vorderingen maakte (5:8). In Zijn goedheid ruste “het oog van
hun God op de oudsten van de Joden, zodat men hen niet liet ophouden totdat de zaak voor Darius zou
komen” (5:5). Ondanks dat de stadhouders wachtten op de toelating, verzekerde God dat de bouw voort werd
gezet.

BIJBELLES
INLEIDING
Heb jij ooit een belofte gemaakt en je er niet aan gehouden? Mensen zijn niet volmaakt en soms breken ze een
belofte die ze eigenlijk moesten houden. Maar God is geen mens en Hij breekt geen beloften zoals de mens
doet. God gaf een belofte aan Israël. God zei dat Hij Israël zou terugbrengen naar het beloofde land. Vandaag
leren we hoe God Zijn belofte hield. Laten we eens kijken hoe God het deed.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Hoe hield God Zich aan de belofte die Hij aan Israël gemaakt had?
In Jeremia 29:10 beloofde de Heer aan Israël dat Hij Israël zou bezoeken en het volk terug zou brengen
naar het beloofde land. Dit was barmhartigheid, omdat het niet was wat Israël verdiende. Ze
verdienden straf voor hun opstandigheid tegen de Heer.
 Hoe bracht God het herstel van de tempel tot stand?
God bewerkte de harten van de mensen in ballingschap om terug te keren en te gaan bouwen; Hij
bewerkte de harten van de heidense koningen om materialen en geld te geven, zodat de tempel
gebouwd kon worden.
 Hoe bewoog God Kores, de koning van Perzië, om een inspanning te doen zodat de tempel
opgebouwd kon worden?
God vertelde koning Kores om voor Hem een huis te bouwen in Jeruzalem. Kores gaf goud en zilver,
huisraad en vee om bij te dragen aan de inspanning. Hij gaf ook toestemming aan iedereen die uit de
ballingschap wilde en terug wilde keren naar Jeruzalem. Hij de Joden de gouden en zilveren
voorwerpen terug die koning Nebukadnessar uit de tempel in Jeruzalem meegenomen had.
 Hoe werkte God in de harten van de Joden?
God stuurde de Joden aan om hun Babylonische huizen te verlaten en naar Jeruzalem te gaan.
 Hoe werkte God in de harten van de Joodse buren?
God stuurde de buren aan om hun weelde aan Israël te geven.
 Hoeveel Israëlieten bracht de Heer naar Israël terug?
Er waren 42.360 mensen die tijdens deze reis terug gingen naar Jeruzalem.
 Hoe lieten de mensen aan de Heer zien dat hun hart juist was?
De mensen verlangden om op de juiste manier God te aanbidden. Eens ze in de steden waren,
verzamelden ze zich en aanbaden God zoals Hij dat vereiste. Daarna begonnen ze met het bouwen van
de tempel.
 Wat deed het volk toen het fundament van de tempel af was?
Toen het fundament gelegd was, aanbad het volk God. De priesters met de trompetten en de levieten
met de bekkens en ze bewezen hulde aan de Heer. Oudere mensen weenden, omdat ze zich
herinnerden wat er verloren was gegaan.
 Wat zongen de mensen toen ze hulde aan de Heer brachten?
Ze zongen, “Hij is goed, eeuwig duurt zijn liefde voor Israël” (3:11).
 Wie ontmoedigde de Israëlieten in het bouwen van de tempel?
Israël vreesde de omliggende landen. De mensen uit Samaria probeerden Israël te beïnvloeden. Ze
deden eerst alsof ze aan de kant van Israël stonden en vroegen of ze konden helpen bij de bouw van de
tempel. Na afwijzing van Israël, lieten ze hun ware aard zien en de Samaritanen probeerden de
Israëlieten te ontmoedigen in het bouwen van de tempel.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees gedeelten uit Ezra 1-6.






Wie stuurde God naar het volk om hen te bemoedigen om met de bouw door te gaan?
God stuurde Haggai en Zacharia om het volk te vertellen dat ze door moesten gaan met de constructie
van de tempel.
Welke koning gebruikte God om de Israëlieten te helpen om de tempel af te krijgen?
God gebruikte een Perzische koning, Darius, om de tempel verder af te krijgen. Darius zorgde ervoor
dat de Israëlieten bescherming hadden en het nodige geld en offers om de tempel af te krijgen.
Hoe liet het volk zien dat ze serieus waren over het gehoorzamen van God?
Het volk zonderde zich af van degene die geen Joden waren.
Hoe toonde God Zijn barmhartigheid naar Israël?
God liet toe dat het volk weer kon gaan aanbidden in de tempel.

SAMENVATTING
God had een belofte gemaakt om Zijn uitverkoren volk terug te brengen naar het beloofde land. God deed dit
door hen instructies te geven en bewoog hun hart met een verlangen om dit te doen. God gebruikte zelfs een
heidense koning om Zijn wil te volbrengen. God begon de harten van koning Kores te bewerken om een huis
voor God te bouwen in Jeruzalem. Koning Kores gaf de Israëlieten de nodige materialen om het werk te kunnen
doen en hij gaf toestemming om weg te gaan en de tempel te gaan bouwen. God bewoog ook het hart van het
volk om hun huizen in Babel te verlaten en naar Jeruzalem te gaan. God toonde Zijn genade en wijsheid door
Zijn volk te bewaren en Zijn belofte te houden om hen terug te doen laten keren naar het beloofde land.
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Onze mogelijkheid om God te aanbidden is een zegen van God. God gaf deze zegen aan de Israëlieten toen ze
de tempel mochten bouwen en God gaf ons vandaag ook zegen. Wij zouden ons moeten verheugen in het
aanbidden van God. Voor er aanbidding is, moet er een offer aan vooraf gaan. De Joden offerden in Jeruzalem.
Het grootste offer voor gelovigen is al geofferd. Vanwege het offer van Christus, kunnen gelovigen vreugdevol
God voor eeuwig aanbidden.
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CRÈCHELES
De tijd was gekomen dat God ging doen wat Hij had beloofd. Hij ging Zijn volk terug naar het beloofde land
brengen. Om dit te doen gebruikte Hij koning Kores. De koning zei tegen alle mensen op zijn land: “De God van
de hemel heeft tegen mij gezegd dat ik de tempel in Jeruzalem weer moet laten bouwen. Iedereen die vroeger
daar heeft gewoond mag teruggaan om mee te helpen bouwen. Iedereen die hier blijft moeten goud zilver en
dieren zoeken om mee te kunnen geven.”
De Israëlieten konden hun oren niet geloven. Na al die jaren in een vreemd land mochten ze terug naar huis
gaan. Het duurde dan ook niet lang of er was een grote groep mensen bij elkaar gekomen die terug wilden
vertrekken naar het land waar ze vroeger woonden.

Maar God liet het daar niet bij. God zei: “Ik wil dat de tempel wordt gebouwd!” Hij stuurde daarom twee
profeten naar het volk, Haggai en Zacharia. Zei zeiden tegen het volk: “Wees sterk en ga aan het werk! Jullie
moeten verder bouwen aan de tempel.” Om zeker te zijn dat niemand hun zou kunnen stoppen, liet God de
koning zeggen: “Iedereen die de Israëlieten wilt doen stoppen met werken aan de tempel zal een straf krijgen.”
Nu kon het volk rustig verder werken aan de tempel. Gods plan was niet te stoppen.
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Maar het werk ging niet zo vlotjes als ze hadden gehoopt. Er kwamen Samaritanen die het hun erg moeilijk
maakten. Deze Samaritanen waren jaloers op de Israëlieten en wilden niet dat ze een tempel voor God
bouwden. Daarom bedachten ze een sluw plannetje. Ze schreven een brief naar de koning waarin leugens
stonden. En weet je, hun plannetje leek te lukken. De Israëlieten moesten stoppen met het bouwen van de
tempel en gaven het op. De tempel werd niet gebouwd. Dus geen huis voor God dicht bij hun.
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Eenmaal daar aangekomen zocht iedereen eerst zijn oude huis terug op. Maar na een tijdje begon het harde
werk. Getrek en gesleur aan grote stenen en zware stammen van bomen om de tempel mee te bouwen. Het
was hard werken, maar toch wilde het volk niets anders dan God aanbidden. De tempel zou het huis van God
worden. God zou hierin gaan wonen, lekker dicht bij hun.

MEMORIEVERS
Ezra 7:10

Ezra was vastbesloten zich in de wet van de Heer te verdiepen en haar in praktijk te
brengen, en in Israël de bepalingen en voorschriften van de wet te onderwijzen.

De gunstbewijzen van de Heer was met Ezra, omdat hij zijn hart gezet had op het bestuderen van de Wet. Ezra
concentreerde zich zijn hele leven op studie van de Wet. Maar het was niet alleen een kwestie van studie – hij
bracht de Wet ook in praktijk. Leer en leven zijn bij hem in overeenstemming. Het was niet een ‘dode’ brief,
maar een levende realiteit voor hem. Hij onderwees de Israëlieten de Wet in Babel dat een vervulling van zijn
missie was. God wil de Israëlieten tot gehoorzaamheid aan Zijn Wet oproepen en Hij kiest Ezra als middel om
dat te bereiken. God maakt de weg van Ezra voorspoedig, want zijn doel moet en zal bereikt worden. Het
succes van zijn leiderschap kwam niet door zijn kracht alleen, maar veel eerder kwam het omdat “de goede
hand van zijn God over hem was” (v.9).
Schrijf op stroken papier acties die de kinderen kunnen doen: springen, marcheren, wiebelen, dansen, op tenen
lopen, etc. Stop deze in een zak of doosje. Nadat je het vers met elkaar (hardop) gelezen hebt, laat een kind
een actie uit de doos pakken. Laat de kinderen deze handeling doen terwijl ze het vers opzeggen. Na het vers
een paar keer herhaald te hebben, kun je bepaalde woorden van het bord vegen en het spel voortzetten. Laat
een ander kind weer een actie uit de doos halen en laat hen met deze handeling het vers herhalen. Neem ook
weer wat woorden weg van het vers.

Wie keert er terug naar Jeruzalem?
Ezra 2 is een getuigenis van God trouw in het terugbrengen van de Joden naar Jeruzalem. Voordat de kinderen
het lokaal binnengaan, heb je een boekenrol gemaakt met Ezra 2:1 erboven geschreven. Als elk kind
binnengaat lees je het vers voor en schrijf je zijn naam op de boekrol. Eens de les begint, lees je de hel boekrol
voor en vertel je de kinderen hoe het geweest zou zijn als je een van de Joden was geweest die terug mocht
naar Jeruzalem. Vandaag zullen we leren over hoe God genadevol toestond dat een namenlijst als deze in Zijn
Woord werd geschreven.
Eerlijk ruilen?
Geef elk kind een snoepje of eventueel een klein speelgoedje (wat niet te kostelijk is). Vertel hen dat ze een
keus hebben: ze kunnen hetgeen ze nu hebben behouden of ze kunnen ruilen voor iets wat jij hebt. (Laat de
kinderen niet zien wat je hebt.) Als ze besluiten om te ruilen, moeten ze dat nu doen en niet als ze gezien
hebben wat je hebt. Laat de kinderen die willen ruilen opstaan. Geef ze dan wat je hebt: twee maal zoveel van
wat ze als eerste gegeven was. Vraag de groep waarom ze wel of niet hebben geruild. Vertel hen dat Israël hun
goede leven niet wilde opgeven voor iets wat ze niet wisten. Vandaag leren ze dat Israël op God moest
vertrouwen voor het onbekende.
Wat Hij zegt zal Hij doen
In Jesaja 46:9-10 herinnert God Israël er aan dat wat Hem apart zet van alle andere goden van de natiën, is dat
Hij vanouds heeft geopenbaard dat “de dingen (die) nog niet plaatsgevonden hebben” (46:10). Hij maakt
Zichzelf en Zijn plannen bekend doorheen Zijn profeten. Neem wat tijd om uit te leggen dat de heropbouw van
de tempel de vervulling was van een 70 jaar oude belofte. Vraag de kinderen of ze wel eens een belofte
gemaakt hebben en het niet gehouden hebben. Hebben ze ooit plannen gemaakt en het daarna hebben
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IJSBREKERTJES
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Print het vers uit en plak het eventueel op stevig papier (ter grootte van 10x15cm). Lees het vers voor en leg
aan de kinderen de betekenis van het vers uit. Geef elk kind het uitgeprinte vers om in hun versmapje (klein
fotomapje) te steken. Kleur eventueel kernwoorden in een bepaalde kleur dat dient als herkenning en om het
aanleren makkelijker te maken.

God verandert niet
Doe enige koekjes in een zak. Laat de kinderen de gesloten zak zien en vraag hen wat zij denken dat er in zit.
Kies een suggestie die geloofwaardig is (maar niet iets eetbaars) en laat de kinderen stemmen over wat zij
denken dat in de zak kan zitten. Heeft de uitkomst van de stemming enige invloed op hetgeen wij zullen vinden
als de zak opengaat? Nee. God heeft ons ook dingen over Zichzelf verteld in Zijn Woord en Hij heeft ook vele
beloften gemaakt. Een belofte die Hij maakte was om de Israëlieten, die in ballingschap leefden, terug te
brengen naar Jeruzalem. Er waren niet veel mensen die deze belofte geloofden, maar wat de mensen dachten
bracht geen verandering in Gods plan. Sommige mensen zeggen dat als je iets gelooft, dat het dan waar is voor
jou. Is dat zo? Nee! Je zult blij zijn dat het niet zo is als je ziet wat er in de zak zit.

KNUTSELWERKJES
God zet mensen in beweging om Zijn wil tot stand te brengen
Geef elk kind een kopie van de bladen “God zet mensen in beweging om Zijn wil tot stand te brengen” en laat
hen de figuren uitknippen. De kinderen moeten dan langs de stippellijnen vouwen en paperclips gebruiken om
de einden aaneen te houden, zodat elk figuur kan staan. Laat de kinderen de figuren op de kaart zetten en
magneten gebruiken om de stukken langs de stippellijn te verplaatsen. Om geen magneten te hoeven
gebruiken kunnen er ook inkepingen op de stippellijnen van de kaart gemaakt worden en daar de figuren
doorheen steken en met de hand aan de achterzijde bewegen.
Bouw de tempel
Geef elk kind het benodigd aantal suikerklontjes, een stuk stevig papier en een kopie van het vers uit Ezra 6:16.
Laat hen het vers bovenaan plakken, daarna kunnen ze beginnen met het bouwen van de tempel. Laat de lijm
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Aanbidding
Aanbidding is een uiting van een juiste relatie met God. Het is wat het schepsel aanbied aan de Schepper, de
zwakke aan de Almachtige, de oneerbiedige aan de Heilige en de verloste aan de Verlosser. Gods Woord laat
zien dat Hij verlangt dat wij onze relatie met Hem uiten. In het Oude Testament voorzag Hij Israël van offers,
feesten, priesters en de tempel als een zichtbaar kanaal waardoor hun relatie met God geuit werd. De kerk
heeft ook enige kanalen voor aanbidding – avondmaal, de doop, lofprijzing, etc. Maar aanbidding is niet alleen
iets van wat uiterlijk is, zoals een ceremonie of rituelen. Oprechte toewijding, gehoorzaamheid, dankbaarheid
en nederigheid zijn een paar van de innerlijke attitudes die ware aanbidding vergezellen. Uiteindelijk eist ware
aanbidding dat we ons totale leven tot Gods beschikking stellen (Rom.12:1-2). Vraag de kinderen om enige
dingen op te noemen wat hun favoriet ding is om te doen in hun vrije tijd, hun favoriet speelgoed of spelletje,
etc. Je kunt ook een lijst van voorwerpen geven en hen de voorwerpen een cijfer te geven voor wat zij het
belangrijkste vinden. God wil dat we Hem waardevoller vinden dat wat dan ook, Hem lief te hebben, Hem te
dienen, Hem te gehoorzamen en Hem te eren. Dit is de enige goede reactie voor degene die verenigd zijn met
Christus; dit is aanbidding. Gebruik de les om de kinderen te helpen begrijpen dat vele van hen geen juiste
relatie hebben met God en Hem daarom niet (kunnen) aanbidden. Hun toewijding is gericht op andere dingen
en dat is afgoderij.
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moeten veranderen? Zijn ze ooit iets belooft en teleurgesteld geweest omdat ze het niet hebben ontvangen?
God breekt nooit een belofte en verandert Zijn plannen niet. Wat Hij zegt, doet Hij ook. Laat de kinderen een
zak met snoep zien (of met goedkope speelgoedjes) en dat je deze zal uitdelen aan het einde van de les. Plaats
de zak op de tafel voorin de klas, zodat de kinderen het kunnen zien. Tijdens de les zullen de kinderen vol
verwachting uitzien naar hun beloofde snoep (of speelgoedje). Dit is bijna net zoals de Israëlieten gereageerd
kunnen hebben naar Gods bemoedigende profetieën over het herstel.

goed drogen. Probeer thuis eerst een tempel te maken om te bepalen hoeveel suikerklontjes er per kind nodig
zijn. Je kunt je tempel eventueel als voorbeeld meenemen.

KNUTSELACTIVITEITJES

Aanbidding puzzel
Schrijf het woord AANBIDDING met grote letters op een stuk behangpapier. Knip de letters apart uit en knip
daarna de letters in verschillende puzzelstukken. De kinderen mogen de letters weer in elkaar zetten en kan
daarna op de muur gehangen worden (bijvoorbeeld op een ander stuk behangpapier) of de puzzelstukken
kunnen tijdens de les weer gemaakt worden als God in het verhaal mensen aanzet om Zijn wil te doen.
Doe het na
Laat de kinderen de dramatische scène, waar de Israëlieten God prijzen, naspelen (Ezra 3:10-13). Kies een
aantal kinderen uit die naast jou gaan staan en geef hen een feesttoeter. Deze kinderen stellen de priesters
voor (3:10). Kies een aantal kinderen uit om aan de ander kant van jou te gaan staan en geef hen cimbalen (of
tamboerijnen). Deze kinderen stellen de zonen van Asaf voor (3:10). Verdeel de rest van de kinderen in twee
groepen. Een groep zegt, “Hij is goed,” en de ander kinderen zeggen, “eeuwig duurt Zijn liefde voor Israël”
(3:11). Oefen dit een paar keer en eindig met een roep van “Prijs de Heer!” terwijl de “priesters” en de “zonen
van Asaf” muziek maken met hun instrumenten. Als de tijd het toestaat kunnen de kinderen een vrolijk lied
zingen (misschien een lied die ze kennen, zoals “Dit is de dag”) en andere kinderen doen alsof ze wenen. Wees
niet verrast wanneer dit chaotisch klinkt; de mensen in Jeruzalem konden ook het verschil niet horen tussen de
vreugde en het gehuil (3:13). Laat de kinderen terug zitten op hun stoel en leg uit waarom sommige Joden
weenden en ander blij waren.
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Samenwerken
Wijs verschillende kinderen aan als koning, Israëlieten of vijanden. Ze kunnen geïdentificeerd worden door het
gebruik van stickers (kroontjes, smiley’s, etc.) of toneelbenodigdheden (papieren kronen, maskers, etc.). Werk
samen aan een project – misschien een puzzel, een estafette of bouw een tempel van blokken. Benadruk aan
de kinderen dat het niet draait om “Wij kunnen dit doen als we samenwerken,” maar eerder “God gebruikt
verschillende mensen om samen te werken om Zijn wil tot stand te brengen.”
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Wat zou jij in je valies gestoken hebben?
De les vandaag begint met de beschrijving hoe Kores het toeliet voor de Israëlieten om terug te keren naar
Jeruzalem om de tempel op te bouwen. De Joden hadden veel geloof en hoop in God nodig om van Babel naar
Jeruzalem te verhuizen.
Neem een valies mee en een aantal die je op reis mee zou kunnen nemen (bijvoorbeeld een tandenborstel met
tandpasta, een handdoek, pyjama, etc.). Leg het valies open op een tafel voor in het lokaal met de voorwerpen
er naast. Laat de kinderen om de beurt dingen kiezen die zij mee zouden nemen als ze op reis gingen. Laat hen
het gekozen voorwerp in het valies steken.
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GOD BEWEEGT MENSEN OM ZIJN WIL TE LATEN GEBEUREN
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GOD BRENGT DE JODEN TERUG IN AANBIDDING
(HANDREIKING KINDEREN)
EZRA 1-6

MEMORIEVERS
Ezra 7:10

Ezra was vastbesloten zich in de wet van de Heer te
verdiepen en haar in praktijk te brengen, en in Israël de bepalingen
en voorschriften van de wet te onderwijzen.

 Wie bracht Kores ertoe om toe te laten dat de Joden terug naar
Jeruzalem mochten om de tempel te bouwen. _____________________
 Wat werd er van Babel naar Jeruzalem gebracht? (Omcirkel het juiste antwoord[en])
HET GEVANGENGENOMEN VOLK

ZILVER

 Eenmaal de gevangenen terug in Jeruzalem waren, begonnen ze
__________ te offeren (3:2).
 In de tweede maand van het tweede jaar dat ze terug in Jeruzalem
waren begonnen de Joden de ________ terug te bouwen (3:8).
 Wie verzette zich tegen de bouw van de tempel? ___________________
 De heropbouw van de tempel was belangrijk omdat het volk God dan
weer vrij kon __________.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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GOUD
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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KLEURPLAAT 1
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