EZRA
Kern
Ezra is een van de Judeeërs die na de ballingschap vanuit Babylonië terugkeren naar Jeruzalem. De
tempel is bij zijn komst al herbouwd, de tempeldienst hersteld. Maar de mensen hebben zich
vermengd met de bevolking van het land en haar gebruiken overgenomen. Zo voldoet Jeruzalem
niet aan Gods bedoeling om een stad van vrede te zijn, waarvan aantrekkingskracht uitgaat. Ezra
ijvert ervoor dat het volk zich zuivert en volgens Gods regels leeft, zodat andere volken zien hoe
goed het is de God van Israel te dienen.
Opbouw
Ezra is een boek waarin veel namen en documenten voorkomen. Het is deels in het Hebreeuws
geschreven en deels in het Aramees, de taal van het Perzische rijk. Babylonië, waarnaar de
stammen Juda en Benjamin zijn weggevoerd, is in dit Perzische rijk opgegaan.
Uitgelicht
Voor Ezra
De eerste verzen van Ezra zijn gelijk aan de laatste verzen van 2 Kronieken en vormen de start van
de terugkeer van de ballingen (zie Kerntekst in samenvatting 1 en 2 Kronieken). De koning van
Perzië, Cyrus, krijgt hierin de opdracht om de 
tempel 
te laten 
herbouwen
. Dit past ook bij de
strategie die deze koning hanteert: elk volk binnen zijn rijk betaalt hem belasting, maar verder mag
het z’n eigen ding doen en z’n eigen god aanbidden - zo blijft het rustig in het Perzische rijk.
De ballingen gaan in drie lichtingen terug naar Jeruzalem.
Bij de eerste lichting zitten Jesua uit de stam van Levi (
priesterdom
) en Zerubbabel, een
nakomeling van David (
koningshuis
). Het eerste wat ze in Jeruzalem doen is het altaar herstellen en
een dankoffer aan God brengen. Ze willen de tempel gaan herbouwen.
De Samaritanen stellen voor om samen een nieuwe tempel te bouwen. Dat staan de Judeeërs niet
toe, want, zeggen ze, zij alleen hebben de opdracht van koning Cyrus gekregen om de tempel te
herbouwen. Dit leidt ertoe dat de Samaritanen hen gaan tegenwerken en de bouw zelfs wordt stil
gelegd.
De profeten Haggaï en Zacharia roepen het volk op de tempelbouw toch te voltooien. Dat gebeurt
en Pesach wordt gevierd.
Dan komt de tweede lichting ballingen, waaronder Ezra en met hem priesters, zangers,
poortwachters, schatmeesters en opzichters (de organisatie van David).
Ezra
Over Ezra zelf staat maar weinig geschreven. Wel dat hij uit het geslacht van Aäron komt (
priester
)
en goed is onderlegd in de wet van Mozes (
schriftgeleerde
). Dat maakt hem geschikt om in
Jeruzalem te onderzoeken of de mensen 
Gods regels naleven
. Hij krijgt die opdracht van koning
Artaxerxes, die graag rust in zijn rijk wil: ‘Alle voorschriften van de God van de hemel die zijn
tempel betreffen moeten nauwgezet worden uitgevoerd, opdat zijn toorn het rijk van de koning en
zijn zonen niet zal treffen.’ (Ezra 7:23)
‘Toen deze zaken afgehandeld waren, kwamen de leiders naar mij toe en zeiden: ‘
Het volk
van
Israël, de priesters en de Levieten hebben zich 
niet afzijdig gehouden van de bevolking
van het land
en ook 
niet van de gruwelijke gebruiken
van de Kanaänieten, Hethieten, Perizzieten, Jebusieten,
Ammonieten, Moabieten, Egyptenaren en Amorieten. Ze hebben namelijk meisjes van die volken
tot vrouw genomen, voor zichzelf en voor hun zonen, en zo hebben zij, het heilige zaad, zich

vermengd met de bevolking van het land. De leiders en bestuurders gingen in deze 
ontrouw
voorop.’’ (Ezra 9:1,2)
Daarop scheurt Ezra zijn kleren en bidt met het volk: Wat hebben we gedaan? (Ezra 9)
Na dit gebed worden de vrouwen uit de andere volken, waarmee de Judeeërs zijn getrouwd,
weggestuurd. Hun kinderen worden met hen mee weggestuurd. (Ezra 10)
Opgemerkt
Gebeden van verootmoediging
Behalve in Ezra 9 staan er ook in Nehemia 9 en in Daniël 9 lange gebeden waarin de leiders zich
met en voor het volk, voor God verootmoedigen.
Ongelovige huwelijkspartners
In deze geschiedenis worden de vrouwen uit de andere volken dus weggestuurd. Het betreft hier
een bijzondere, unieke situatie. God wil dat in 
Jeruzalem
de regels die Hij gesteld heeft, duidelijk
zichtbaar zijn, als reclame voor zijn Koninkrijk. Jeruzalem als een 
stad van vrede
en een 
voorbeeld
voor de volken
.
Wanneer Paulus het later heeft over ongelovige huwelijkspartners, geeft hij aan niet te scheiden
van een ongelovige, want ‘de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is
geheiligd in haar man.’(1 Kor. 7:14)
Dit lijkt met elkaar in tegenspraak. Maar het is belangrijk om steeds te kijken naar de situatie.
Samenleven met een ongelovige is wel lastig, omdat je als gelovige graag op alle terreinen God wil
volgen, voor Hem uit wil komen en geen water bij de wijn wil doen.
Alleen Juda?
Het boek Ezra lijkt exclusivistisch, alsof het God alleen om 
Juda
te doen is. De vrouwen waarmee de
Israelieten zich hebben vermengd worden immers weggestuurd. Waarom, Ruth is toch ook een
buitenlandse? Maar Ruth integreert en zegt: ‘Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God’. Bij de
teruggekeerde ballingen gebeurt het omgekeerde: zij nemen de gebruiken van hun vrouwen over
en zijn zo God 
ontrouw
. En dan ziet de wereld 
geen verschil
meer tussen Gods volk en andere
volken.
God wil geen water bij de wijn. Hij wil in Juda alle volken zegenen, maar dan moet 
Juda
wel het
verschil laten zien
. Er zit een lek in het smalle deel van de zandloper. Dat moet eerst worden
gedicht, voordat 
Jeruzalem
weer een 
voorbeeld voor de volken
kan zijn. God wil juist graag naar
alle volken toe. En Hij doet dat via Jezus, dé nakomeling van het huis van David. Jezus laat als enige
Gods bedoeling echt zuiver zien.
Beeld

