EZRA, ESTER EN NEHEMIA LES 2  GOD LAAT ZIJN GOEDHEID
ZIEN AAN DE JODEN
EZRA 7-10

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen berouw tonen als ze Gods goedheid en hun zonden zien.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






Manieren waarop God Zijn goedheid aan Ezra liet zien op te sommen.
De zonde van de Joden in het beloofde land te beschrijven.
Gods karaktereigenschappen uit het gebed van Ezra op te sommen.
Te verklaren waarom sommige Joden scheidden van hun vrouwen.

MEMORIEVERS

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.

TOEPASSINGEN





Bestudeer Gods Woord, gehoorzaam Gods Woord en onderwijs dan Gods Woord.
Prijs God om de zegeningen die Hij geeft.
Erken je schuld tegenover God.
Verander je daden nadat je jouw zonden hebt beleden.

VOLGENDE WEEK

GOD GEBRUIKT ESTER OM DE JODEN TE BESCHE RMEN
Lees Ester
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Ezra 7:10
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Ezra wordt beschreven als iemand met “de hand van de HERE, zijn God, over hem” (7:6,9). Door Zijn macht
heeft de Heer de mogelijkheid om te doen wat Hij maar wilt. Wanneer de hand van God op iemand is, leidt God
soeverein Zijn almacht om te verwezenlijken wat goed is voor die persoon. Omdat Gods hand over Ezra was,
had de koning Artachsasta (die regeerde over het Perzische rijk van 464-423v.C.) hem alles gegeven wat hij
verlangd had (7:6). Hoewel de tekst niet geheel duidelijk is, is de brief van Artachsasta in 7:11-26 waarschijnlijk
een antwoord op een verzoek van Ezra. Gods hand was ook de reden waarom Ezra en zijn gevolg veilig
Jeruzalem binnen traden (7:7-9). Ezra 7:10 geeft de reden weer van Gods zegeningen over de inspanningen van
Ezra: “Want Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des HEREN te onderzoeken en haar te volbrengen, en om
in Israël inzetting en verordening te onderwijzen.” Ezra streefde er naar om Gods geboden te begrijpen, toe te
passen en uit te leggen. Zijn verlangen om niet enkel te studeren, maar ook te gehoorzamen en te onderwijzen
zorgden voor Gods rijkelijke zegen over zijn inspanningen. Gods genade in het geven van een Schriftgeleerde
als Ezra aan Israël maakte uiteindelijk de tempel luisterrijk (Ezra 7:27) en bracht de Israëlieten tot berouw (Ezra
9-10).
God geeft zegeningen van de koning (Ezra 7:11-28)
In zijn brief aan “de priester-Schriftgeleerde Ezra, die geleerd was in de woorden van de geboden en
voorschriften des HEREN” gaf Artachsasta Israël een ongelooflijke lijst aan zegeningen. De brief was
hoogstwaarschijnlijk geschreven als reactie op de verzoeken die Ezra eerder had gedaan (Ezra 7:6) en mogelijk
reeds geschetst door Ezra wat de konings kennis van de wet, die priesters en de offers zou verklaren. In de brief
gaf de koning de toestemming aan alle Joden om terug te keren naar Jeruzalem (7:13). De koning en zijn
raadsmannen stuurden ook zilver en goed als een offer voor de God van Israël (7:15). Daarbovenop mochten
de terugkerende Joden tevens hun eigen geld, of het geschonken geld van de Joden die in Babel bleven,
meenemen (7:16). De koning stond er op dat de tempelaanbidding werd gedaan volgens de wetten van God.
Daartoe voorzag hij geld voor de offers en attributen nodig voor de tempelbediening (7:17-19). De koning gaf
niet enkel geld mee met Ezra, maar gaf zijn schatbewaarders ook de opdracht om Ezra te geven wat hij ook
maar nodig zou hebben voor de reis of “alles wat uit het gebod van de God des hemels volgt” uit te voeren
“voor het huis van de God des hemels” (7:21-23). De blanco cheque gaf Ezra “honderd talenten zilver”
(ongeveer drieduizend ton!) en tarwe, wijn olie en zout ter beschikking. De gunst van de koning hield ook in dat
de priesters of anders tempeldienaren gevrijwaard werden van belastingen (7:24). Ezra loofde God die “die de
koning zulks in het hart gegeven heeft, om het huis van de HERE, die in Jeruzalem woont, luisterrijk te maken”
(7:27). De koning had nog een andere reden voor het laten vertrekken van Ezra dan de tempelaanbidding en zo
Gods toorn te ontvluchten (7:23). Artachsasta stuurde Ezra ook “om een onderzoek in te stellen naar Juda en
Jeruzalem, volgens de wet van uw God” (7:14). Ezra werd gestuurd om te bekijken of de Joden in Jeruzalem
Gods wet gehoorzaamden. De koning gebood Ezra om rechters en gerechtsdienaren aan te stellen die de
“wetten van uw God kennen” en degenen die ze niet kenden zouden onderwijzen (7:25). De koning verleende
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God geeft een Schriftgeleerde (Ezra 7:1-10)
Hoewel Ezra 7-8 bijna twee hoofdstukken van Gods goedheid naar Israël weergeeft, geeft Ezra 7:1-10 een
samenvatting van die goedheid door de Schriftgeleerde Ezra te introduceren. Ezra werd voor het eerst vermeld
in de genealogie in Ezra 7:1-5. Ezra kwam voort uit de bloedlijn van Aaron, maar was geen hogepriester. In de
plaats daarvan was hij “een Schriftgeleerde, bekwaam in de wet van Mozes” (7:6). Als Schriftgeleerde had Ezra
de taak om Gods wet te bestuderen, te interpreteren en te onderwijzen aan het volk Israël. Ezra beschreef de
wet als dat “welke de HERE, de God van Israël, gegeven had” (7:6). God openbaarde Zich niet enkel aan het
volk Israël, maar schonk hun ook Schriftgeleerden als Ezra om de wet uit te leggen.
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Inleiding
Omwille van Gods genade naar Zijn volk bracht Hij de eerste deel van de ballingen terug naar het beloofde
land. Hij zegende deze ballingen met de gulheid van koningen, beschermde hun wanneer er gevaar dreigde en
bemoedigde hun door Zijn profeten Haggai en Zacharia te sturen (Ezra 1-6). Toen de bouw aan de tempel
voltooid was waren de Israëlieten terug in staat om God vreugdevol te aanbidden in Zijn tempel. God was niet
gestopt met het zegenen van Israël. Bijna 30 jaar na de bouw van de tempel keerde een andere groep ballingen
terug naar Israël. God overgoot Zijn goedheid weer over Israël. Maar anders dan vele andere keren in de
geschiedenis van Israël reageerde het volk met berouw. De lezers van vandaag zouden dezelfde reactie moeten
hebben (Rom.2:4).

Ezra ook het recht om degenen die de wet niet gehoorzaamde te straffen. In Zijn verlangen om
gehoorzaamheid van Zijn volk, bewoog de Heer werelds meest machtige koning om het onderwijs van Gods
wet te sponsoren en te bekrachtigen onder Gods volk.

De Heer hoorde het gebed van de Joden en bracht hun veilig naar Jeruzalem. Na de korte vertraging door het
sturen van de Levieten en het vasten vertrokken de Israëlieten “op de twaalfde van de eerste maand om naar
Jeruzalem te gaan.” Weer opnieuw zei Ezra: “De hand van onze God was over ons” (8:31). Omwille van Gods
hand raakten de Joden voorbij de vijanden en struikrover op hun weg (8:31) en arriveerden ze “op de eerste
van de vijfde maand” in Jeruzalem (7:9). De Heer had niet enkel hun levens beschermd, maar ook hun goud.
Vooraleer Babel te verlaten verdeelde Ezra de schat in 12 porties en gaf iedere portie aan een andere priester
(8:24-30). Toen ze in Jeruzalem aankwamen werd het geld opnieuw verzameld en gewogen bij de tempel (8:3134). (Blijkbaar had iedere priester de rijkdom die hem was toevertrouwd goed bewaard.) Na veilig tot de
tempel te zijn gebracht door God, konden de ballingen opnieuw offers brengen (8:35).
Israël belijdt zonden (Ezra 9)
God had in Zijn genade Ezra geschonken om de Joden in Jeruzalem de Wet te onderwijzen. Mogelijk was het
Ezra’s onderwijs van de Wet dat er toe had geleid dat de leiders naar hem toekwamen en hun zonden vier
maanden na zijn aankomst beleden (Ezra 9:1; 10:9). De leiders zeiden tegen Ezra dat ze zich in de plaats van
zich af te keren van de “gruwelen” (hoogstwaarschijnlijk verwijzend naar afgoderij) van de omliggende
volkeren, ze hadden gekozen om vrouwen uit deze volkeren te huwen. Deze zonde had zich verspreid onder
alle niveaus van de bevolking, inclusief de priesters en Levieten en vooral de leiders en oversten (9:1-2). Zulke
onderlinge huwelijken tussen het “heilig zaad” – de nakomelingen van Abraham – en de heidense volkeren was
een rechtstreekse schending van Gods Wet (Ex.34:10-17; Deut.7:1-5). Net als Salomo (1 Kon.11) volgde Israël
steeds hun vrouwen van vreemde afkomst in hun afgoderij. De Israëlieten waren net teruggekeerd uit hun
ballingschap en hadden zich opnieuw verwikkeld in zonden die leidden tot de dood.
Ezra was ontredderd na het horen van de boosaardigheid van het volk. Zijn innerlijke zielensmart was duidelijk
zichtbaar bij het scheuren van zijn kleding en het plukken van sommige stukken haar op zijn hoofd en baard
(Ezra 9:3). De Heer was zo genadevol geweest om Israël terug te brengen naar het beloofde land, maar Israël
reageerde op Zijn genade met een schaamteloze afwijzing van Zijn Wet. Al degenen “die beefden voor de
woorden van de God van Israël” beseften dat Israël een oordeel om hun boosaardigheid stond te wachten. Ze
kwamen tot Ezra die “verbijsterd (bleef) neerzitten tot het avondoffer” (9:4).
Toen het avondoffer arriveerde vertegenwoordigde Ezra het volk in belijdenis voor God. Ezra begon zijn gebed
door zichzelf te verootmoedigen voor God door op zijn knieën te vallen en zijn handen uit te spreiden tot de
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God geeft bescherming aan het gevolg (Ezra 8:21-36)
Als de Joden veilig wilden aankomen in Jeruzalem hadden ze zeker en vast Gods bescherming nodig. Het
Israëlisch gevolg was verzwakt door de aanwezigheid van hulpeloze kinderen en kostbare metalen (Ezra 8:21).
De Joden moesten meer dan 22,5 ton zilver en 3 ton goud vervoeren en beschermen (8:25-27). Ondanks dat
het gevolg groot was, zou de verleiding voor zulk een grote schat groot zijn voor velen. Ezra schaamde zich om
“van de koning een leger en ruiters te vragen,” want hij had eerder al tegen de koning gezegd dat “de hand van
onze God is ten goede over allen die Hem zoeken, maar zijn macht en zijn toorn zijn tegen allen die Hem
verlaten” (8:22-23). In de plaats van de koning om hulp te vragen, vastten de Israëlieten en verootmoedigden
zich voor God en zochten Hem alleen om richting (8:21) en bescherming (8:23) tijdens de reis.
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God geeft een verlangen om terug te keren (Ezra 8:1-20)
Hoewel de koning de Joden de vrijheid had gegeven om terug te keren, besliste de meerderheid om in Babel te
blijven. Slechts een 1500 tal mannen keerden terug naar het beloofde land (18:1-14). (Samen met hun
gezinnen zal het waarschijnlijk een groep zijn geweest van ruwweg 7000 – 8000 Joden die terugkeerde.) Toen
de Joden waren vergaderd en gelegerd voor drie dagen, ontdekte Ezra dat er niemand van de Levieten
aanwezig was (18:15). Ezra riep de leiders van Israël samen en stuurde hun naar Kasifja opdat zij “dienaren
zouden brengen voor het huis van onze God” (18:16-17). Ezra was blijkbaar bekommerd dat hij naar de tempel
zou gaan en niet voldoende Levieten zou aantreffen om de ondertussen gestegen bevolking aan te kunnen.
Zonder Levieten konden de Israëlieten Gods Wet niet gehoorzamen. Als reactie op hun oproep kwamen 38
Levieten en 220 tempeldienaren om de ballingen te vergezellen (18:18-20). Ezra verheugde zich dat de Levieten
en de tempeldienaren gegeven waren door “de goede hand van onze God over ons” (18:18).

Conclusie
Gods goedertierenheid naar Israël is schokkerend. Terwijl de eerste groep bannelingen zich vermengde in
onderlinge huwelijken met heidense vrouwen, was Gods hand een tweede groep bannelingen aan het leiden
op de terugkeer. God zegende Israël door Artachsasta zo te bewegen dat hij het verzoek van Ezra om goud en
zilver te voorzien voor te tempel inwilligde en Ezra in staat stelde om terug te gaan en de Wet aan het volk te
onderwijzen. Terwijl de Israëlieten God onteerden, zegende God hun met mogelijkheden om God te aanbidden
zoals Hij het verlangde. Het volk reageerde rechtvaardig op Gods genade door hun zonden te belijden en
berouw te tonen over hun boosaardigheden. Gods goedheid leidde hun tot berouw. Als heiligen vandaag de
dag nadenken over hoe Gods hand over hun is geweest, zouden ze net als de Israëlieten berouw moeten tonen
om onbeleden zonden. Het gebed en de houding van Ezra en de handelingen van het volk tonen de gelovigen
hoe ze berouw moeten hebben om hun zonden.

MOEILIJKE WOORDEN
Attributen
Ballingen
Cheque
Genealogie
Legeren
Luisterrijk
Verootmoedigen

Benodigdheden, gereedschappen.
Iemand die uit eigen land verdreven is.
Schriftelijke opdracht aan bank om het ingevulde bedrag aan de ontvanger te
betalen.
Een overzicht van alle nakomelingen in alleen mannelijke lijn.
Een plaats aanwijzen of verschaffen.
Vol luister, schitterend.
Nederig buigen.
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Israël verandert daden (Ezra 10)
Ezra werd in zijn belijden, huilen en neerbuigen vergezeld door een groep Israëlische mannen, vrouwen en
kinderen die bitter weenden (Ezra 10:1). Hoewel ze niet wisten hoe God hun zou gaan straffen om hun
boosaardigheid, wist het volk dat God genadevol is naar degenen die berouw tonen (10:2). Deze hoop
moedigde de Israëlieten aan om een verbond te maken met God om Zijn Wet te gehoorzamen door van hun
vrouwen te scheiden en de kinderen die uit deze huwelijken kwamen weg te sturen (10:3). Om hun eerder
gemaakte zondige keuzes moest Israël kiezen voor wat Gods heiligheid het minst beschaamd door ofwel
gehuwd te zijn met een heidense vrouw ofwel te scheiden van hun vrouwen. Beide werden door God veracht.
Het volk volgde het advies van Ezra om de vrouwen weg te sturen en zweerde deze belofte na te komen (10:5).
Ezra voelde nog steeds het gewicht van de boosaardigheid van het volk bleef verder vasten en treuren. Hoewel
het volk berouw toonde, zouden de gevolgen van hun zonden pijnlijke sporen nalaten. Drie dagen later kwam
het volk van Israël samen om het gemaakte verbond te vervullen (Ezra 10:7-11). Ezra gebood hun: “Geeft nu
eer aan de HERE, de God uwer vaderen, doet wat Hem welgevallig is en scheidt u af van de volken des lands en
van de vreemde vrouwen” (10:11). Omdat het regende en er veel volk aanwezig was vroeg het volk om
opnieuw samen te komen in hun steden en de oversten van de steden te laten rechtspreken totdat “de
brandende toorn van onze God (is) afgewend” (10:14). Gedurende drie maanden (van de eerste van de tiende
maand tot de eerste van het volgende jaar) werden ongehoorzame Israëlieten voor de oversten waren
verschenen, die beslisten hoe iedere situatie best werd aangepakt (10:16-17). (Ezra 10:18-44 somt 113 Joden
op die heidense vrouwen tot zich hadden genomen.)
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Heer (Ezra 9:5). Ezra vereenzelvigde zichzelf met het volk in hun boosaardigheid wanneer hij beleed tot God:
“Onze ongerechtigheden zijn ons boven het hoofd gewassen en onze schuld is gestegen tot de hemel” (9:6).
Ondanks dat God Israël een groep ontkomenen had gelaten en genade had getoond aan de ballingen (9:8-9),
waren ze net zo schuldig als hun voorouders die in ballingschap waren gestuurd om hun boosaardigheid (9:7).
In zijn belijdenis noemde Ezra op welke wijze Israël Gods heiligheid had beledigd (9:10-12). Als hij terugkeek
naar Gods barmhartigheid in het niet behandelen van de Israëlieten zoals ze eigenlijk wel verdienden maar hun
terugbracht uit de ballingschap, vroeg Ezra geschokt: “Zouden wij dan wederom uw geboden schenden en ons
verzwageren met deze gruwelijke volken?” (9:13-14). Ezra vroeg niet eens om barmhartigheid, omdat hij
besefte dat Israël niets anders verdiende dan van de kaart geveegd te worden (9:14). In de plaats daarvan zei
hij dat God rechtvaardig is en dat schuldig Israël niet waard is om voor zulk een God te staan (9:15). Als de Heer
barmhartig was naar Israël, zou het enkel zijn om wie Hij was en niet omwille van wie zij zijn.

BIJBELLES
INLEIDING
God is volkomen rechtvaardig en Hij tuchtigt de mens voor zonde, maar Hij is ook barmhartig en geeft de mens
de tijd om berouw te tonen over hun zonden en zo hersteld te worden in een juiste relatie met Hem. In de les
vandaag realiseerden de Joden dat ze tegen God gezondigd hadden. Ze realiseerden zich dit toen ze het Woord
van God hoorden en wat Zijn heilige standaard is. Gods vriendelijkheid en genade zijn verbazingwekkend. Laten
we eens kijken op welke manieren God barmhartig was naar de Joden en hen zelfs zegende.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wie gaf God aan de Israëlieten om hen de Wet te onderwijzen?
God gaf hen de Schriftgeleerden, zoals Ezra, om de Wet te onderwijzen en te interpreteren.
 Wie hielp Ezra om veilig in Jeruzalem te doen komen?
Koning Artachsasta hielp Ezra door hem zijn verzoeken in te willigen, omdat de hand van de Heer op
hem was. Omdat God alles kan doen wat Hij wenst, heeft Hij de macht om de mens te leiden.
 Waarom zegende de Heer hetgeen wat Ezra deed?
Ezra was toegewijd om Gods geboden te begrijpen en het aan Israël te onderwijzen. Hij was niet alleen
trouw in het bestuderen van Gods Woord, maar ook in het gehoorzamen en in het onderwijzen. God
zegende Ezra voor het gehoorzamen van God.
 Wat gaf de koning aan Ezra en de Joden?
De koning gaf toestemming aan de Joden, die wilden, om terug te keren naar Jeruzalem. Hij gaf ook
zilver en goud als een offer voor God, geld voor de offers en voorwerpen voor de dienst in de tempel.
Hij gaf opdracht aan de beheerders van het geld om Ezra te geven wat hij ook maar nodig had voor de
reis.
 Waarom gaf de koning dit alles aan Ezra?
De koning gaf zilver en goud aan Israël, omdat God dit in zijn hart gaf om te doen.
 Wat gaf de koning nog meer aan Ezra?
De koning stuurde Ezra naar Jeruzalem om er zeker van te zijn dat de Joden Gods Wet gingen
gehoorzamen. De koning gaf Ezra zelf de macht om degene die Gods Wet niet gehoorzaamden te
tuchtigen.
 Hoe bracht God de Joden terug naar het beloofde land?
De Joden kregen hun vrijheid om terug te keren naar het beloofde land en een klein aantal (7.0008.000)keerde terug.
 Wie miste er in deze groep en waarom waren deze mensen belangrijk?
Eens Ezra en de Joden samenkwamen, realiseerde Ezra zich dat er geen Levieten bij waren. Zonder de
Levieten konden de Joden God niet aanbidden zoals Hij had voorgeschreven.
 Hoe vond Ezra de Levieten?
Ezra sprak tot de Israëlitische leiders en stuurde hen weg om de Levieten te vinden. Achtendertig
Levieten en 220 tempeldienaars voegden zich bij de anderen om terug te keren uit ballingschap.
 Was het gevaarlijk voor deze groep Israëlieten om naar Jeruzalem te reizen?
Ja, ze zouden bescherming van de Heer nodig hebben tijdens hun reis. Ze waren kwetsbaar voor
aanvallen door de zwakheid van de kinderen en de waarde van het goud en zilver.
 Hoe vonden de Joden bescherming voor de reis?
Ezra vroeg de koning niet voor hulp, omdat deze zei dat de hand van de Heer op hen was. De Joden
gingen vasten en baden tot God voor bescherming.
 Kwamen de Joden veilig in Jeruzalem aan?
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees gedeelten uit Ezra 7-10.









SAMENVATTING
God zegende Israël door hen Ezra te geven. Hij onderwees hen en legde de Wet uit. Na in Jeruzalem te zijn
aangekomen, begon Ezra de Wet te lezen voor het volk. Het volk realiseerde zich dat ze hadden gezondigd. Ze
hadden Gods instructies overtreden en waren diep geschokt door hun zonden. Ze toonden berouw van hun
zonden en maakten een toewijding om de Heer te gehoorzamen. Ze begonnen dit door te corrigeren wat ze
gedaan hadden. In Exodus en Deuteronomium werd het volk verboden om te huwen met andere volken. Maar
Israël was ongehoorzaam aan dit gebod. Ze hadden vrouwen uit de omliggende landen getrouwd. Ze deden
hun heidense vrouwen weg door van het te scheiden. God was genadig aan hen en strafte hen niet, zoals de
zonde verdient.
Gods genade en goedheid aan Israël is verbazingwekkend. Hij bracht een groep Joden terug naar het beloofde
land en zegende hen met alles wat ze nodig hadden. Ze hadden een geschenk van God gekregen en zij hadden
tegen Hem gezondigd. Ezra begon de Wet voor te lezen aan de mensen en legde het ook uit. Het volk
realiseerde hun zonde en beleed dit voor de Heer. Vandaag zouden gelovigen het Woord van God moeten
studeren en nagaan of hun leven gehoorzaam is aan wat God geboden heeft.
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Ja. Vanwege God beschermende hand ontkwamen de Joden aan hun vijanden en hinderlagen (8:31)
en kwamen veilig in Jeruzalem aan.
Wat gingen de mensen doen nadat Ezra hen de Wet voorlas en onderwees?
De mensen realiseerden hun zonden, erkenden dit en toonden er berouw over.
Wat hadden de mensen gedaan waarvan de mensen wisten dat het tegen Gods Wet was?
Ze waren met vrouwen uit omliggende landen getrouwd. Dit was een directe overtreding van Gods
Wet. Vanwege de huwelijken met vreemde vrouwen, volgden vele Joodse mannen en vrouwen de
goden van de omliggende landen.
Wat deed Ezra toen hij hoorde wat de mensen hadden gedaan?
Ezra was erg ontdaan en scheurde zijn kleren en trok enige haren uit zijn hoofd en baard. De mensen
wisten dat er oordeel zou komen voor hun slechtheid.
Wat deed Ezra bij de avondoffer?
Ezra beleed de zonden van de mensen voor de Heer. Hij wist dat God genadig was geweest voor Zijn
volk, maar zij hadden wel gezondigd tegen God. Ezra beleed de zonden van het volk voor God.
Wat deed Israël vanwege hun zonden?
Het volk beleed hun zonden en weenden bitter voor God. Ze toonden hun berouw door te scheiden van
hun buitenlandse vrouwen.
Hoe reageerde God op de zonden van het volk?
God was barmhartig naar het volk. Hij zegende hen zelfs door een tweede golf van bannelingen en
goud en zilver voor de tempel. Hij zegende hen met de gelegenheid om Hem te aanbidden zoals Hij dat
verlangde.

CRÈCHELES
God had weer een prachtig plan voor Israël. Jaren geleden, wel dertig jaar, was er een groepje Israëlieten
vertrokken naar Jeruzalem om de tempel te bouwen. De tempel was daar nu klaar en het volk kon terug bidden
tot God zoals Hij dat had gevraagd aan hen. Maar de mensen hadden alweer naar hun eigen hart geluisterd in
de plaats van te luisteren naar God.
Maar God is een geduldige God die om Zijn kinderen geeft. Dus koos God ervoor om weer een groepje
Israëlieten naar Jeruzalem te sturen. Een groepje dat geleid ging worden door de Bijbelleraar Ezra. Ezra was
een man die God enorm liefhad. Ezra las heel veel in de Bijbel, deed graag wat God van hem vroeg en leerde
andere mensen over God.

Ze moesten nog een lange weg afleggen, vol met grote gevaren. Ze hadden heel veel waardevolle spullen mee
die andere mensen misschien wel wilden stelen. Maar Ezra vertrouwde op God en vroeg God dan ook om
bescherming. En ja hoor, God liet hun veilig aankomen bij de tempel.

En ja hoor, God vergaf hun zonden, net zoals hij ook jou zonden vergeeft als je er werkelijk berouw om hebt en
vergeving vraagt. God is geen God die graag straft en boos is. Hij is een God die graag wilt vergeven.
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Ezra leek eerst heel blij om terug samen met de andere Israëlieten God te kunnen aanbidden in de tempel.
Maar dat duurde niet lang. Hij zag dat het volk niet meer luisterde naar God. Sommigen kenden God zelfs niet
meer. Dat deed Ezra weel verdriet. Dus begon hij aan de mensen te vertellen wat God van hun wilde en dat ze
altijd moesten luisteren naar God. De mensen begrepen dat ze hadden gezondigd en kregen er berouw over.
Ze weenden en vroegen aan God of Hij hun wou vergeven.
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Omdat de Israëlieten niet zomaar mochten vertrekken zonder dat de koning dit toeliet werkte God in het hart
van de koning. God zorgde ervoor dat de koning de Israëlieten liet vertrekken om naar de tempel te gaan. Maar
hij deed nog meer. Hij gaf de Israëlieten heel veel goud en zilver om mee te nemen. Wat waren de mensen blij!

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.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent? (zie voor uitleg
memorievers Ezra, Esther en Nehemia Les 1).

Verdiepen, in praktijk brengen en onderwijzen
Als de kinderen binnenkomen en laat ieder kind in willekeurige volgorde drie kaarten zien: een zegt, “In Gods
Woord verdiepen,” een andere kaart zegt, “Gods Woord in praktijk brengen,” en de derde kaart zegt, “Gods
Woord onderwijzen.” Laat de kinderen raden in welke volgorde de kaarten moeten zijn. Lees dan met hen het
vers uit Ezra 7:10, wat de volgorde weergeeft: Verdiepen, in praktijk brengen en onderwijzen. Leg uit dat we
Gods Woord niet kunnen onderwijzen voordat we het in praktijk brengen en dat we het niet in praktijk kunnen
brengen voordat we weten wat het zegt. Leg uit dat er nog een stap is: we moeten ons hart voorbereiden
voordat we Gods Woord lezen en ons er in verdiepen. We zouden ons er nooit in willen verdiepen of in de
mogelijkheid zijn om het in de praktijk te brengen of het te onderwijzen, als ons hart niet voorbereid is. Onze
harten moeten voorbereid zijn door in nederigheid onze zonden te belijden en ons vertrouwen op Jezus te
stellen.
Omgaan met de wijzen
Vertel de kinderen een verhaal over een jongen die er naar verlangde om zijn ouders te gehoorzamen, maar
het steeds moeilijker vond om te gehoorzamen naar mate hij meer tijd met zijn vrienden doorbracht die niets
gaven om gehoorzaamheid. Voeg zoveel details toe als dat je denkt dat het verhaal interessant maakt. (Je kunt
eventueel een verhaal uit eigen ervaring vertellen.) vraag de kinderen waarom de jongen het moeilijk vond om
te gehoorzamen. Lees en leg het vers uit Spreuken 13:20 uit: “Wie omgaat met wijzen, wordt wijs, wie bevriend
is met dwazen, vergaat het slecht.” Vertel de kinderen dat de Israëlieten in de les vandaag gekozen hadden
voor hun beste vrienden – hun vrouwen – mensen die afgoden dienden. Vraag de kinderen hoe zij denken dat
het de gehoorzaamheid aan God beïnvloedde.
Berouw
Berouw is een begrip dat gemakkelijker te begrijpen is dan dat het in de praktijk te brengen is! Berouw is het
afkeren van zonde en het keren naar God. Het is het afdoen van zonde en het aandoen van rechtvaardigheid.
Het is een verandering van gedachte, dat resulteert in verandering van gedrag. Berouw houdt in dat je besef
hebt van je zonden, het belijdt en het vervangt. De uitdrukking kan verwijzen naar het afkeren van je eigen
zonden of aanvankelijk afkeren van zonde in zijn geheel (wat gebeurt bij verlossing; Hand.11:18). Een ‘U-turn’
verkeersbord kan een visueel middel zijn van dit begrip. Je kunt ook de kinderen een groep soldaten laten
uitbeelden die aan het marcheren zijn en plots de opdracht krijgen om “rechtsomkeer” te gaan. In de les
vandaag geeft Israël ons een goed beeld van oprecht berouw. Vraag de kinderen of zij voorbeelden kunnen
geven van zonden waar ze berouw over getoond hebben.

EZRA, ESTER EN NEHEMIA LES 2  GOD LAAT ZIJN GOEDHEID ZIEN AAN DE JODEN

IJSBREKERTJES

8

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. MET TOESTEMMING VERTAALD EN AANGEPAST UIT GENERATIONS OF GRACE, © 2011 GRACE COMMUNITY CHURCH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

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.

Is het goed om verkeerd te doen of goed te doen?
Deze les kan een vraag doen oprijzen: Waarom werd het volk van Israël verteld om te scheiden van hun
vrouwen als scheiden verkeerd is? Scheiden is verkeerd en God haat scheiden. Het zou te allen tijde vermeden
moeten worden. Maar de huwelijken van de Israëlieten met buitenlandse vrouwen leidde tot afgoderij. Dus in
deze specifieke situatie vertelde God hen om hen af te scheiden door scheiding van buitenlandse vrouwen.

Gods goede hand
Geef elk kind een kopie van de bladen “Gods goede hand.” Laat hen de handen uitknippen en ze met de ruggen
tegen elkaar plakken. Laat hen dan de repen uitknippen onder de titel “Aan Ezra” en plak een reep aan elke
vinger aan de kant dat zegt, “Gods goede hand aan Ezra.” Daarna knippen ze de repen uit onder de titel “Aan
mij” en deze plakken ze aan de andere zijde. Laat hen nadenken over een specifieke, persoonlijke manier op
welke wijze God hen gezegend heeft en laat hen dit op de juiste plek opschrijven.
Het voorbeeld van Ezra
Geef elk kind een kopie van het blad “Ezra’s voorbeeld”. Laat hen langs de dikke lijn knippen om het onderste
deel eraf te doen. Knip daarna de reep met de tien geboden uit. Maak inkepingen langs de twee lijnen onder
het woord “Gods Wet.” De reep met de tien geboden kan hierdoor gehaald worden, zodat het op en neer
gehaald kan worden om de geboden te lezen.
Gods goedheid
Geef elk kind een kopie van de bladen “Gods goedheid.” Laat hen het vierkant uitknippen en daarna de
driehoeken. Help hen om de driehoeken over de woorden “verblijd u! Wees dankbaar, Toon berouw” te
plakken met plakband, maak met de driehoeken weer het vierkant zodat er flappen ontstaan. Wanneer je de
flappen optilt, zal het de woorden laten zien.

KNUTSELACTIVITEITJES
Schuldig
Israël ging in ballingschap voor het overtreden van Gods geboden. Ze waren schuldig, werden beschuldigd en
werden getuchtigd hiervoor. Het is voor de kinderen belangrijk om te realiseren dat schuld voor de wet het niet
vereist dat met zich ‘schuldig’ voelt. Er zijn ook de nodige straffen en gevolgen voor het overtreden van Gods
wet. Hoewel een schuldig verklaarde crimineel spijt heeft van wat hij heeft gedaan, moet hij nog steeds de prijs
betalen die de straf eist. Deze les laat zien dat Israël schuldig is aan dezelfde overtredingen als die ze voor de
ballingschap hadden gedaan. Hoewel ze berouw toonden, moesten ze nog wel omgaan met de moeilijke
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God is goed
“Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende,
dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?” (Rom.2:4; HSV). De les deze week geeft het perfecte
voorbeeld van deze waarheid. Terwijl Israël ontrouw bleef, bleef God goed en het resultaat was dat Israël
berouw toonde. Gods goedheid vloeit voort uit Zijn onveranderlijk karakter en is daarom niet afhankelijk van
de waardigheid van de ontvangers hiervan. Laat enige kinderen verschillende soorten textiel of papier omhoog
houden en richt daarna met een zaklamp op ieder kind. De zaklamp licht elk kind op, ongeacht de vorm, kleur
of afmeting. Op dezelfde wijze, eens God Zijn goedheid heeft betoond aan iemand, geniet deze van het licht,
ongeacht zijn eigen gebrek of tekortkomingen. Gods goedheid wordt op uniek wijze getoond in het offer van
Zijn Zoon en wordt op unieke wijze gericht naar degene die in Zijn Zoon zijn (Rom.5:8). Mis deze kans niet om
de kinderen uit te dagen om te reageren op Gods goedheid door berouw en geloof in Jezus te tonen.
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Sketch
Lesgevers en kinderen kunnen de les van vandaag naspelen. De eerste scène is de conversatie tussen Ezra en
koning Artachsasta. De koning “schrijft” een brief, die Ezra voorleest aan de kinderen. Ezra legt alle dingen uit
die de koning aan Israël geeft. In de tweede scène kunnen enige kinderen spelen dat ze terugkeren naar Israël.
In de derde scène is Israël gearriveerd in Jeruzalem en Ezra onderwijst de Wet. Het volk realiseert zich dat ze
gezondigd hebben tegen God. Ezra is erg bedroefd als hij hoort van hun zonden. Het volk belijdt hun zonden
voor God en tonen berouw. Ezra kan het verhaal besluiten door te vertellen dat het volk leerde van hun zonden
door Gods Woord. Ze wilden gehoorzaam zijn aan God, dus toonden ze berouw over de zonden die ze gedaan
hadden. God liet Zijn goedheid aan Ezra en Israël zien door het voorzien van een manier om terug te keren naar
Jeruzalem en Hem te aanbidden.
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gevolgen van hun zonden. Je kunt dit benadrukken door de kinderen deze ochtend specifieke “wetten” te
geven. De groep kan in twee gedeeld worden om te zien welke groep het meest schuldig is. Passende straffen
kunnen aan elke wet worden toegevoegd (B.v. spreken = 5 punten; roepen = 7 punten, etc.). Aan het einde van
de les kun je uitleggen dat beide groepen nog steeds schuldig zijn in het overtreden van de wet, ook al deed
een groep het beter dan de andere.
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LEERT ONS WAT WE MOETEN DOEN MET…
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HOE MOETEN WIJ
REAGEREN OP GODS
GOEDHEID?
Net als de Israëlieten deden, moeten we…
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In Ezra 7:10 leerden we dat God veel geschenken gaf aan
Israël toen ze terugkeerden om de tempel opnieuw te
bouwen.
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GOD LAAT ZIJN GOEDHEID ZIEN AAN DE JODEN
(HANDREIKING KINDEREN)
EZRA 7-10

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.

 Ezra 7:6 zegt dat Ezra bedreven was in de wet van _________________.
 Ezra had in zijn hart voorgenomen om __________. (Omcirkel het juiste antwoord[en].)
GODS WET TE ZOEKEN

GODS WET TE GEHOORZAMEN

GODS WET TE ONDERWIJZEN

___________________________________________________________
 Juist of fout: Het volk zondigde door te trouwen met heidense vrouwen.
___________________________________________________________
 Juist of fout: Het volk probeerde haar zonde voor God te verbergen.
___________________________________________________________
 Ezra zei het volk dat ze hun zonden moesten __________ en __________
van de heidense vrouwen (10:11).
 Koos het volk om God te eren door Ezra te gehoorzamen? ____________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Wie leidde het volk op hun reis van Babel naar Jeruzalem?
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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