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Ezra 7:  God leren kennen door Zijn Woord. 
 

 
Door: Thimothy Gaytant 

 
Het is een serieus stukje, daarmee ga ik het wat indelen. 

In de eerste 5 verzen heb je de stamboom van Ezra 

Dan gaan we de verzen 6 tot 10 lezen 

Daarna heb je de brief van de Koning van Perzië aan Ezra met de raadsbesluiten erin en wat dat ze 

allemaal meekrijgen van de koning ter decoratie en onderhoud van de nieuwe tempel. 

Dan lezen we nog de laatste 2 verzen, vers 27 en 28. 

 

Ezra 7:6-10 beginnende bij laatste zin van vers 5 

-Deze Ezra trok op uit Babel. 

Hij was een Schriftgeleerde, bekwaam in de wet van Mozes, welke de Here, de God van Israël, aan 

Mozes gegeven had, en daar de hand van de Here zijn God, over hem was, had de koning hem alles 

gegeven wat hij verlangd had. Zo trokken ook een aantal Israëlieten en priesters, Levieten, zangers, 

poortwachters en tempelhorigen naar Jeruzalem in het zevende jaar van koning Artaxerxes. 

En hij kwam te Jeruzalem in de vijfde maand, en wel in het zevende jaar van de koning. 

Op de eerste dag van de eerste maand namelijk was hij de tocht uit Babel begonnen, en op de eerste 

dag van de vijfde maand kwam hij te Jeruzalem aan, daar de goede hand van God over hem was, want 

Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des Heren te onderzoeken en haar te volbrengen, en om in 

Israel inzetting en verordening te onderwijzen. 

 

Ezra 7:27-28 

Geprezen zij de Heer, de God van onze vaderen, die de koning zulks in het hart gegeven heeft, om het 

huis van de Here, die in Jeruzalem woont, luisterrijk te maken, en mij gunst heeft doen vinden bij de 

koning, zijn raadsheren en alle machtige vorsten des konings. 

 

Tot hier het lezen van de Schrift. 

 

Stel je voor dat je niet weet wat een eikel is, stel je eens voor dat je niet weet wat een eik is en ik 

neem je mee naar buiten en toon je een enorm grote boom en ik zeg je dat dit een eik is die gegroeid is 

uit dat kleine miserabele eikeltje, zou je me geloven? 

 

Zou je me ook geloven over het verhaaltje met de rups en de vlinder? 

Zou je me ook geloven met het verhaaltje van de dikkop en de kikker? 

Ja, Naomi ik weet het, ik ben dikkop gebleven zeker…. 
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Mijn punt is, dat van iets klein en lelijks, iets groots en mooi kan voortkomen. 

En zo is het ook met dit verhaal van Ezra.  

Ik ga geen biografie van deze persoon voorstellen, maar eerder zijn voorbeeld accentueren. 

En dit is eigenlijk een MUST om op die manier God beter te leren kennen, of Hem Überhaupt te 

kennen. 

 

Willen we de wereld veranderen? Wat voor een vraag is dit nu? We dienen een licht in de wereld te 

zijn, zoals Jezus ons is voorgegaan, het antwoord is dan natuurlijk ook heel voor de hand liggend zeker. 

Tuurlijk willen we de wereld veranderen. 

Ik hoor het al, wie zijn wij om de wereld te veranderen, wel, we hebben een gouden tip gekregen van 

onze goeie vriend in de Here Ezra. 

Echt een strategie om u tegen te zeggen. 

 

 

Ezra 7 toont ons een man die de wereld veranderde door deze 

strategie te volgen, het meest effectieve dat we kunnen doen om de 

wereld te helpen veranderen is: 

1. Bestudeer Gods Woord 

2. Doe wat Gods Woord je leert 

3. Onderwijs Gods Woord  

 

De gemeente, noch de wereld hebben nood aan, oplichters, verkopers, coole gasten, rock sterren of 

wereldbekende artiesten. 

De gemeente en de wereld hebben mensen nodig die God kennen! 

Willen we God kennen? De beste manier om God te kennen en te groeien in kennis van God is dezelfde 

strategie, bestuderen van Gods Woord, Gods Woord doen en het onderwijzen. 

 

Nog even de context van dit stukje omschrijven: 

- Vanaf Ezra 1 tot 6 zien we de eerste mensen terugkeren. 

    Er was een besluit van Koning Kores in Ezra 1 

    Een terugkeer naar Israël in Ezra 2 

    En dan in Ezra 3-6 de tegenstand om de tempel, de stad en de muren te herbouwen. 

 

-  Vanaf Ezra 7 tot 10 is het alsof de schrijver een strofe van hetzelfde liedje schrijft. 

     In Ezra 7 zien we na de introductie van Ezra een besluit van de Koning van Perzië, 

     gevolgd door een terugkeer naar het land Israël in Ezra 8 en daarna ook een tegenstand van de  

     gemengde huwelijken-crisis in Ezra 9-10. 

 

Nog even de indeling van dit stuk in hoofdstuk 7: 

van vers 1-10: De afkomst, de terugkeer en het karakter van Ezra 

van vers 11-26: Het besluit van koning Artaxerxes 

van vers 27-28: Ezra verheerlijkt Yahweh om Zijn genade voor Zijn volk. 

 

In de eerste 5 verzen zien we de stamboom van Ezra, uiteindelijk komen we bij Aaron uit, de eerste 

hogepriester van Gods volk en broer van Mozes. 

Voor het volk was het veel betekenend dat Ezra afstamde van Aaron, de hoop van het volk nam toe, 

toen ze hoorden dat er een priester in hun midden was. 

Niet dat er iets bovenmenselijk was aan Aaron en Mozes, Aaron zondigde met het oprichten van het 

gouden kalf en Mozes sloeg de rots zoals we al lang weten. 

Er is dus niets extra bijzonder aan Ezra, hij is ook niet perfect. 
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Het is niet door zijn afkomst als priester dat hij daardoor een betere plaats heeft gevonden in Gods 

hart. 

Ezra’s specifieke afkomst toont ons wel dat Jahweh getrouw is aan Zijn volk. 

Zijn afkomst toont ons wel dat God leiders heeft aangesteld om Zijn volk te leiden in deze exodus, 

zoals Hij met de eerste exodus ook heeft gedaan. 

Hoe raar het ook mag klinken, maar Ezra’s afkomst verteld ons meer over God dan over Ezra zelf. 

 

Hoe denk jij over jezelf? Ben je bang voor de toekomst omdat je ouders hebben gefaald? 

Baart het je zorgen voor je huwelijk omdat je bent opgegroeid in een gezin met gescheiden ouders? 

Ben je bang dat jou leven een kopie wordt van dat van je ouders of grootouders? 

 

Denk je, omdat je afkomt uit een familie van heel vrome, intelligente en belangrijke mensen dat je 

meer voorkeur hebt bij God?  

Ik heb goed nieuws voor je! 

ten eerste: Gods Woord leert ons dat ieder mens geschapen is naar Zijn beeld. 

                    (Gen. 1:26-28) 

 

ten tweede: Gods Woord leert ons dat iedereen zondigt en te licht bevonden wordt voor Gods glorie 

                    en majesteit. (Rom.3:23) 

 

ten derde: Gods Woord leert ons dat iedereen die de naam van Jezus aanroept, gered wordt.  

                  (Rom 10:13). 

 

Gods Woord leert ons in 1 Cor 1:18-31 dat God het zwakke in de wereld kiest. Hij geniet ervan om Zijn 

macht en genade te tonen aan de trotse en nobele door hen te beschamen, wanneer de zwakken geloven 

in het evangelie en Gods Naam belijden. 

 

Dit is wat Jahweh deed met Zijn volk. Deut. 7:7 zegt dat God het volk Israël had gekozen niet omdat 

het een massaal groot volk was, maar juist omdat ze een klein volk waren. 

En Jozua 24:2 zegt dat Abrahams vader andere goden aanbad nog voor God Abraham riep. 

 

Wie we zijn of vanwaar onze afkomst is, dat is niet het punt. 

Het gaat om God en niet onszelf! 

Als we afkomen van heel religieuze ouders of familie, prijs God! 

Als we afkomen van een bende losers, Prijs God! 

Prijs God, dat Hij geen racist is, of een snob of zoiets! 

Prijs God om wille van het veranderende werk dat Hij doet in dat wat zwak lijkt in de ogen van de 

wereld. 

Je bent Gods beelddrager, ken Hem, Prijs Hem! 

Hij is het punt waar alles om draait, niet wij! 

 

Ezra 7:6 zegt ons dat Ezra niet alleen van een specifieke afkomst was, het verteld ons nog dat hij een 

Schriftgeleerde was. Hij was een Schriftgeleerde, bekwaam, of snel, of pienter zeggen andere 

vertalingen in de wet van Mozes. Ne rappe kerel in Gods Woord zouden wij zeggen. 

Hij kende de inhoud uit het hoofd van jongs af. Hij begreep de inhoud heel goed, en kon direct op 

vragen antwoorden of ze uitleggen. Een echte leermeester in Gods Woord. 

Dank de Heer voor zulke mensen! 

 

Er zijn minstens 2 factoren aan het werk in eender welke bekwaamheid, of gave zoals we bekend zijn 

van horen. namelijk: natuurlijke aanleg en het beoefenen, of toepassen ervan. 

God had Ezra gezegend met deze gave, Ezra heeft deze bekwaamheid beoefend tot op het punt dat hij 

expert was in hetgeen dat God hem gegeven had. 



 

  4 

 

Hij bestudeerde Gods Woord (toen de Thora=onderwijs) zodanig dat hij kon zeggen wat de psalmist 

zegt in  

Psalm 119:74  Zij, die U vrezen, zien mij en verheugen zich, want ik hoop op Uw Woord. 

 

Er zijn tal van aanwijzingen in dit hoofdstuk in Ezra 7 waar we kunnen uit afleiden dat Ezra een 

voornaam persoon was aan het hof van de koning. 

Bijvoorbeeld zien we in vers 6 dat de koning had toegestaan wat Ezra had gevraagd. 

Dat wil zeggen dat Ezra in de positie was óm iets te vragen aan de koning, want niet eender wie mocht 

bij de koning komen met een voorstel of een verzoek. 

 

We zien ook in de verzen 14en15 dat Ezra aangesteld was om taken uit te voeren in opdracht van de 

koning zelf. In vers 25 zien we dat hij bijvoorbeeld rechters moet aanstellen over het volk, als ze 

terug zijn in Jeruzalem. 

Hij was in hoog aanzien bij de koning. De dag van vandaag zouden we hem een diplomaat kunnen noemen. 

Wat ook de rol van Ezra mocht geweest zijn, als hij als Schriftgeleerde vernoemd wordt, moet hij toch 

zijn prioriteit gesteld hebben om de Thora en de geschriften te bestuderen. 

 

We zien dat in vers 6 de geschriften de “wet van Mozes” genoemd worden, en in vers 10 worden ze  

de “wet des Heren” genoemd. 

Deze passage legt ons voor wat Mozes geschreven heeft komende van Yahweh, de God van Israël. 

“Hij was bekwaam in de wet van Mozes, welke de Here God, hem gegeven had”, staat er. 

 

Wat is nu het menselijke deel hieraan? 

Ezra komt uit het geslacht van Aaron, de broer van Mozes. 

Wat de hedendaagse geleerden ook zeggen, de geschriften presenteren Mozes en Aaron als echte 

mensen, die een grote impact hadden op hen die achter hen kwamen en die in hun voetsporen treden. 

Ezra noemt dit de “Thora van Mozes”. 

Nergens anders is in de Bijbel de Thora, of de Pentateuch, of de wet, toegeschreven aan iemand 

anders dan aan Mozes.  De gedachte dat Mozes de Pentateuch had geschreven was genoeg voor Ezra, 

en zo ook voor Jezus. Dat maakt het ook genoeg voor ons. 

Tenslotte is dit bewijs, vernomen uit eerste bron. 

 

Wat mensen ons ook zeggen dat ze tussen de lijnen iets zien in Gods 

Woord, of wat ze ook ontdekken door taalkundige verfijning, leg het 

eens naast de bewijzen uit eerste bron. 

Hier zien we dat Mozes het heeft geschreven en dat God het hem 

heeft gegeven. 

Jezus bevestigd dit in Joh 5:46 (sprekende tegen de Joden) 

Want indien gij Mozes zou geloven, zoudt gij ook Mij geloven, want hij 

heeft van Mij geschreven. 

Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn 

woorden geloven. 

 

God inspireerde Mozes door de Heilige Geest om te schrijven wat Hij wilde geven aan het volk, door  

de persoonlijkheid, de intelligentie en de beoordelingen gemaakt door de mens Mozes. 

 

Ezra 7:6 is een diepzinnige verklaring over de aard van De Schrift, en het verklaard ons dan ook 

waarom Ezra zo hard eraan werkte om het te doorgronden, hij was er rotsvast van overtuigd dat dit 

was geschreven door Mozes, die God had uitverkozen als een unieke profeet zoals Num 12:6-8 ons 

verteld. 
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Toen zeide Hij (Jahweh): hoort nu Mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de Here, 

Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek ik met hem. 

Niet aldus met Mijn knecht Mozes, vertrouwd als hij is, in heel mijn huis. Van mond tot mond spreek ik 

met hem, duidelijk en niet in raadselen, maar hij aanschouwd de gestalte des Heren. 

 

Wat zou er dan belangrijker geweest zij voor Gods volk? Ezra herkende de waarheid van  

Psalm 119:142 

Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, en Uw wet is waarheid! 

 

In het volgende deel van vers 6 zien we hoe Ezra actief bezig was met het zoeken van Gods koninkrijk 

door middel van diplomatie die hem gegeven was aan het hof van de koning van Perzië. 

Koning Artaxerxes besliste ook niet “out of the blue” om Ezra te zenden. 

Ezra had ook in de Thora gelezen over het verhaal van Jozef, die ook aan het hof van een koning 

werkte. Zoals ook Daniel in Babylon En hij kende Mordechai en Esther ook. 

 

Hij handelde op dezelfde manier zoals hij had gelezen over zijn voorgangers. 

Zo zegende God ook het bestuderen van Ezra en zijn verzoeken aan de koning. 

Voor de koning Artaxerxes zou dit helemaal niet veel hebben uitgemaakt, waar Ezra vandaan kwam of 

hij de Thora bestudeerde of als hij een Godvrezend man was enz… 

Voor Ezra was dit allemaal heel duidelijk dat dit Gods zegen was. 

Ezra voelde wat gesproken werd in Psalm 119:98 

Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, want het is altoos bij mij. 

 

Gods hand was over hem. De Heer richt op en de Heer werpt neer. De Heer maakt rijk en De Heer 

maakt arm.  

We zijn wie we zijn, omdat God de Vader ons aan onze ouders heeft gegeven, en we zijn voorzien van 

alle bekwaamheden die we van God hebben gekregen, zoals Jakobus ons zegt. (Jak 1:17). 

We hebben niets die we niet ontvangen hebben zegt Paulus in 1Cor4:7 

 

Dit betekend dat we geen enkele reden hebben om te boffen, te stoefen, over iets wat we zelf hebben 

gerealiseerd.  

Ook is er geen enkele reden om iemand afgunstig te zijn, of jaloers te zijn op iemand waaraan God iets 

heeft gegeven, welke gave dat dat ook mag zijn. 

 

Wil je tevreden zijn met wie je bent? 

Je ziet eruit zoals je bent omdat God de Vader je zo heeft gevormd. 

Niets daarvan ontkent je verantwoordelijkheid voor de manier waarop je dit alles bent gegeven, hetzij 

door training, door dieet, door studie of hygiëne of uiterlijke verzorging. 

Wij zijn zelf verantwoordelijk, en er zijn natuurlijk grenzen aan een haarsnit of gewicht of make-up 

enz… 

God is onovertroffen geweest met wat je ziet in de spiegel. 

Prijs je Hem over hoe Hij je heeft gemaakt? of veracht je Zij handwerk? 

 

Wat ons werd vertelt in vers 6 wordt verder uitgewerkt in vers 10. 

Want Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des Heren te onderzoeken en haar te volbrengen, om in 

Israël inzetting en verordening te onderwijzen. 

 

Om de betekenis van dit vers te kennen, moeten we weten wie Ezra is, waar Israël is en wat het volk 

nodig heeft. 

Ezra is een priester, en maakt deel uit van Gods volk. Hij was de link tussen God en het volk. 

Zijn voorvaders leerden Gods Woord aan het volk in de tempel. 

Maar het volk verbrak het verbond, de tempel werd verwoest en het volk werd verbannen. 
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Ezra werd geroepen als priester en diende heilig te zijn. 

Hij is niet in het land Israël, en niet op de heilige plaats (tempel). 

Hij is in ballingschap. Nu zegt vers 9, Hij was de tocht uit Babel begonnen. 

Niet alleen was Ezra niet in de tempel, Hij was in Babylon, de hoofdstad van het duistere rijk, en op de 

koop toe, diende hij nog de koning van dat rijk, Gods vijand en gevangen nemer van Gods volk. 

Wat heeft Gods volk nodig? 

Bevrijding! Ze dienen vergaderd te worden en ze dienen op te trekken naar het heilige land. 

Ze moeten geleid worden door de wildernis en daar hersteld te worden naar Gods wil. 

 

Ze hebben een leger nodig, muren en een leider, een koning uit het geslacht van David. 

Ze moeten ook een licht zijn voor de omliggende landen en volkeren. 

 

Als we dit nu allemaal willen verwezenlijken, hoe zouden we dit aan boord leggen? 

Zouden we het doen zoals Ezra? Zouden we de Bijbel bestuderen? Zouden we doen wat we eruit leren?  

Zouden we het leren aan andere mensen? 

Vinden we dit de meest effectieve manier om te bereiken waarom God ons geroepen heeft? 

Ezra dacht uiteindelijk dat dit inderdaad hetgeen was wat hij het meest nodig had, namelijk Gods 

Woord te kennen, Gods Woord te doen en Gods Woord te onderwijzen. 

 

Ezra was ervan overtuigd dat dit de manier bij uitstek was om Gods agenda na te streven. 

Dit was de beste manier om Gods Koninkrijk na te leven, de Thora te kennen, te doen en te 

onderwijzen. 

 

Ik ben er zeker van dat iedereen hier aanwezig, de gemeente wil zien groeien, dat er meer mensen 

bijkomen die de Heer willen leren kennen. 

Daarvoor is net noodzakelijk te doen zoals Ezra het ons voordoet. 

We moeten ons hart stellen op het bestuderen van de Schrift, om het in praktijk te brengen en 

het te leren aan anderen! 

Natuurlijk zult je zeggen, er zijn toch nog andere mogelijkheden die kunnen gebruikt worden om onze 

gemeente te doen groeien, maar ik kan je verzekeren dat er geen enkele manier effectiever is dan dat 

van Ezra.  

Hoe kan iemand God leren kennen als hij of zij het niet hoort van iemand die God kent? 

 

God heeft zich geopenbaard in Zijn Woord! We kennen God door De Schrift te bestuderen! 

En niets is meer effectief dan de kracht van Gods Woord! 

Stel je hart op het lezen van de Schrift, en laat dit niet verkoelen! De extra moeite die we hiervoor 

doen wordt zeker beloond! Mensen hebben Jezus zo nodig en Hij openbaart zich in Zijn Woord! 

En dit moet een prioriteit zijn in ons leven! 

Hoe kunnen we anders een licht in deze wereld zijn? 

Daarbij hebben we de kracht en de hulp van de H. Geest die ons de ogen opent om Jezus te zien en op 

die manier te weten wie de Vader is! 

De Bijbel is Gods geschenk, die Hij met veel liefde ons heeft gegeven, een boek met inkt geschreven 

die door de eeuwen heen werd geüpdatet met feiten die tonen wie Hij is, door mensen geschreven en 

door de H. Geest geïnspireerd. 

 

Let hier ook eens op de volgorde; leren, doen en onderwijzen. 

We zullen merken dat we niet meer voort kunnen doen in onbekeerde ongehoorzaamheid. 

Wat ik daarmee wil zeggen is het volgende: 

 

Paulus vertelde de ouderen in Efeze dit: (Hand 20:32) 

En nu, ik draag u op aan de Here en het Woord zijner genade, aan Hem, die bij machte is te bouwen en 

het erfdeel te geven onder alle geheiligden. 
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Gods Woord zal Zijn werk in u vervullen. 

 

We zullen zien dat Psalm 119:104 in ons hart en ons leven een werk doet. 

Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen, daarom haat ik elk leugenpad. 

 

Als we Gods Woord bestuderen, en als we God beter kennen, zullen we gehoorzamen, dat is het 

logische gevolg ervan. Kinderen zijn meestal ongehoorzaam, maar naar mate ze opgroeien worden ze 

meer gehoorzaam, hetzij aan ouders, hetzij aan werkgever enz…  

Als we opgroeien in Gods Woord is dit ook zo. Het kan niet de bedoeling zijn dat we kinderen blijven! 

Een katte blijft ook geen melk drinken é mensen! 

 

Als we Gods Woord bestuderen, en God kennen en gehoorzamen dan zullen we het ook leren aan 

anderen. 

Het kan niet de bedoeling zijn dat deze kennis voor onszelf wordt gehouden en zo een leventje begint 

te lijden dat het vergaat onder het stof hé. 

Het is de kennis uit Gods Woord, die uit ervaring opgedaan wordt, die we moeten onderwijzen aan 

anderen! 

 

Het punt van leren, doen en onderwijzen wil ik niet beperken, en dat is ook niet wat Ezra deed. 

Ik wil zeggen dat dit niet alleen draait om het leren, doen en onderwijzen binnen de gemeente. 

Dit gaat veel verder! Als we Gods Woord bestuderen, God beter leren kennen door Bijbelstudie of 

lessen over theologie te volgen, is het eerst aan onszelf om deze lessen ten volle te begrijpen, en 

daarvoor is discipline nodig, (discipel schap), herhaling en volharding om dit te blijven doen. 

 

Het is niet dat iedereen zou kunnen doorgaan als leraar in de gemeente, (een geluk dat God daarvoor 

mensen heeft bekwaam gemaakt), maar het is de bedoeling dat we met die kennis, die we over God de 

Vader en de Heer Jezus hebben, ook handelen. 

En op die manier moet ook heel de wereld te kennen komen wie de Heer Jezus en God de Vader zijn. 

 

Deze strategie van Ezra is “DE” manier bij uitstek om God de Vader en De Heer Jezus bekend te 

maken in heel de wereld. 

 

Voor Ezra was de Thora, Gods wijsheid!  

Ezra leerde dit van Mozes die schreef in Deut 4:6 dat Israël  

gezien zou worden doordat ze Gods wet na leefden. 

 Is de Schrift, Gods Woord, ook zo actief in ons leven? Zien de mensen Gods 

wijsheid in ons? 

Om terug te keren naar het hoofdstuk, zien we dat in de verzen 11-26 een 

brief wordt geschreven van de koning voor Ezra, daarin bevinden zich 2 

besluiten. 

 

eerste besluit van vers 13-20, verklaard dat: Alle mensen die willen, mogen terugkeren naar hun land,  

                                                                       onder leiding van Ezra. 

 

tweede besluit van vers 21-24, verklaard dat: De schatbewaarders alles moeten meegeven wat Ezra 

                                                                        nodig heeft. Goud, zilver, dieren, enz…  

                                                                        en bijna alles wat in de vorige tempel aanwezig was. 

                                                                        Verder in de brief wordt er nog beschreven wat al die 

goederen inhouden en dat Ezra nog rechters moet aanstellen om het volk te berechten als ze niet 

deden naar Gods wil enz…. 

Het is wel opmerkelijk en een enorm wonder, hoe God hier werkt in het hart van de koning. 

Maar dat is ons niet vreemd hé, dit zien we meermaals in de Schrift. 
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Verzen 27 en 28 tot besluit. 

 

Laten we eens bekijken wat de reactie van Ezra is op wat 

God heeft gedaan in dit stuk. 

Geprezen zij de Here, de God onzer voorvaderen, die de 

koning zulks in het hart gegeven heeft, om het huis van de 

Here, die in Jeruzalem woont, luisterrijk te maken, en mij 

gunst heeft doen vinden bij de koning, zijn raadsheren en 

alle machtige vorsten des konings. 

Ik nu, vatte moed, daar de hand van de Here, mijn God, over 

mij was, en vergaderde uit het volk de hoofdmannen om met 

mij op te trekken. 

 

Ezra heeft geen strategie gekozen zoals, spionage of 

sluwheid in woorden of een gewapende opstand om zijn doel 

te bereiken. 

Ezra had zijn hart gesteld op het bestuderen, het doen en het onderwijzen van Gods Woord. 

God haf hem de wijsheid door zijn Woord en Ezra maakte verzoeken die de koning toestemde. 

Ezra weet maar al te goed wie dit werk heeft gedaan, en hij prees zijn Jahweh om wat Hij had gedaan. 

Kijk eens naar de duidelijke verklaring van hoe Jahweh dit werk had volbracht. 

God legde het in het hart van de koning om de tempel te Jeruzalem mooi en compleet te maken. 

 

Kijk naar Gods kracht: Spreuken 21:1 

Het hart van de koning is in de hand des Heren als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem 

behaagt. 

 

God heeft dit in het hart van de koning gelegd, en Ezra weet dat Gods genade voorspoedig heeft 

gemaakt, al wat Ezra had gedaan. 

Als Ezra God prijst, verklaart hij ook Gods trouw. 

Ezra leerde uit Gods Woord, hij had gebeden en God betoonde hem genade! 

De laatste helft van vers 28 verteld ons wat Ezra als volgt deed. 

Ik nu, vatte moed, daar de hand van de Here, mijn God, over mij was, en vergaderde uit het volk de 

hoofdmannen om met mij op te trekken. 

 

Dit is de derde keer dat we lezen dat Gods hand over Ezra was. 

Israëls geschriften verduidelijken meermaals dat de hand van God ook Gods kracht betekend. 

 

Gods kracht is aan het werk doorheen deze man, die zijn hart had gesteld op het bestuderen, het doen 

en het onderwijzen van Gods Woord. 

Het is alsof het gebed van Psalm 119:173 beantwoord wordt in Ezra’s leven. 

Uw hand zij mij ter hulpe, want Uw bevelen heb ik verkozen. 

Naar Uw heil verlang ik, O Here, Uw wet is mijn verlusting. 

Mijn ziel leve, en love U, mogen uw verordeningen mij helpen. 
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Besluit. 

 

Zouden wij iemand willen zijn die de wereld wil veranderen? 

Dan moeten we God kennen. En hoe kennen we God? 

Door Gods Woord, de Schrift te bestuderen. 

 

Psalm 119:10 

Ik zoek U met gans mijn hart, laat mij niet van Uw geboden afdwalen. 

 

Psalm 119:135 

Doe Uw aanschijn lichten over Uw knecht, en leer mij Uw inzettingen. 

 

Hier zien we weeral een verband tussen het begrijpen van Gods Woord en de vreugde van Gods 

stralende gezicht. 

 

Als we dit beginnen te voelen, als we God de Vader beginnen te ervaren, door het verstaan en begrijpen 

van de Schrift, zal het gebed in Psalm 119:64 ons bijblijven. 

De aarde is vervult van Uw goedertierenheid, O Here, leer mij Uw inzettingen. 

 

Psalm 119:72 ook 

De wet van Uw mond is mij beter dan duizend stukken goud en zilver. 

Wie van ons zou er nog de lotto moeten winnen, als je dit kent? 

 

Nog eentje om het af te leren: Psalm 119:103 

Hoe aangenaam zijn Uw redenen voor mijn verhemelte, meer dan honing voor mijn mond. 

 

We zult de waarheid van deze woorden kennen, want we zullen God kennen door Zijn openbaring in Zijn 

Woord! 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


