
Ezra – Nehemia : Algemene inleiding

We zien in Ezra en Nehemia hoe het verhaal van Juda verder gaat. Aan het einde van 
Kronieken is Juda verwoest en ongeveer verlaten, maar er wordt door Kores toelating 
gegeven om terug te keren. De eerste zes hoofdstukken van Ezra beschrijven die 
terugkeer onder Zerubbabel. De laatste hoofdstukken van Ezra beschrijven de komst van 
Ezra met een aantal mensen. Dat gebeurt zo'n 80 jaar na de terugkeer van Zerubbabel. 
Het boek Nehemia beschrijft de komst van Nehemia, zo'n 13 jaar na Ezra's komst. Het 
wordt duidelijk in Nehemia dat Ezra en Nehemia samengewerkt hebben aan de 
geestelijke opbouw van Jeruzalem.

Chronologie van Ezra en Nehemia
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Onderstaande tabel geeft een chronologisch overzicht van Ezra, Nehemia en Ester. Bij 
het lezen van de boeken is het nuttig dit overzicht erbij te houden, omdat de chronologie 
niet zo makkelijk is. Het boek Ester speelt zich namelijk af vóór Ezra en Nehemia naar 
Jeruzalem gaan, maar het boek Ezra beschrijft zowel de periode vóór het boek Ester, als 
erna. Daarbij komt dat hoofdstuk 4 van Ezra chronologisch moeilijk in elkaar zit. 

Perzische 
koningen

Regering Gebeurtenis Tekst Datum

Cyrus II 
(Kores)

559-530 Judeeërs mogen terug naar 
hun land 

Terugkeer onder Sesbazar / 
Zerubbabel – stadhouder 
provincie Juda. 42360 vrije 
mensen en 7337 slaven 
gaan mee.
Zerubbabel richt de 
eredienst in; hij legt het 
fundament van de tempel
De Samaritanen mogen 
niet mee bouwen en 
kunnen de tempelbouw 
stoppen.

Ez.1:1-4; 
6:3-5; 
Dan.6,9-12
Ez.1:8,11; 
5:14,16

Ez.3:1-13

Ez.4:1-3
Ez.4:4,5,24

539 (nadat Kores 
Babylon veroverd 
had)
538

536

Cambyses II 530-522 (niet vermeld in de Bijbel)
Gautama 
(Smerdis)

522 (7 
maanden)

(niet vermeld in de Bijbel)

Darius I 521-486 Haggaï en Zacharia 
profeteren – het volk moet 
de tempel terug beginnen 
bouwen. Zerubbabel en het 
volk beginnen terug te 
bouwen, ondanks verdere 
tegenstand.
De tempel is klaar.

Ez.5-6

Ez.6:15

520

515
Xerxes I 
(Ahasveros)

486-465 Trouwt met Ester (in zijn 7e 

regeringsjaar)
De Samaritanen werken de 
Judeeërs tegen in de 
herbouw van Jeruzalem

Ester

Ez.4:6

479

Artaxerxes I 
(Artachsasta)

465-424 De Samaritanen werken de 
Judeeërs tegen in de 
herbouw van de muren van 
Jeruzalem.
Ezra vertrekt met 1496 
mannen (zonder vrouwen 
en kinderen) en 15 
oversten naar Juda. 
Nehemia vertrekt als 
stadhouder naar Jeruzalem. 
De muren en poorten van 
Jeruzalem worden 
herbouwd. In het 32e jaar 
van Artachsasta gaat hij 
terug. Na een tijdje gaat hij 
toch weer naar Jeruzalem.

Ez.4:7-23

Ez.7

Neh.2

Neh.13:6

458

445

433

Xerxes II 
(Ahasveros)

424-423 
(45 
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dagen)
Darius II 423-404

De eenheid van Ezra en Nehemia
De scheiding van Ezra en Nehemia, zoals we die vinden in onze Bijbel, gebeurde eigenlijk 
pas bij Origenes (185-254 n.Chr.). Zowel in oude Hebreeeuws als Griekse manuscripten 
wordt de onderverdeling niet gemaakt. De Septuaginta spreekt zelfs over Esdras B (ofwel 
2 Ezra). In de Talmoed wordt gezegd dat Ezra beide boeken schreef1 en Flavius Josephus 
gaat ook uit van een eenheid tussen Ezra en Nehemia2. 

1 Baba Bathra 14b … Who wrote the Scriptures? — Moses wrote his own book and the portion of 
Balaam and Job. Joshua wrote the book which bears his name and [the last] eight verses of the 
Pentateuch.  Samuel wrote the book which bears his name and the Book of Judges and Ruth. David 
wrote the Book of Psalms, including in it the work of the elders, namely, Adam, Melchizedek, 
Abraham, Moses, Heman, Yeduthun, Asaph, 
Baba Bathra 15a
and the three sons of Korah.  Jeremiah wrote the book which bears his name, the Book of Kings, 
and Lamentations. Hezekiah and his colleagues wrote (Mnemonic YMSHK)  Isaiah,  Proverbs,  the 
Song of Songs and Ecclesiastes. The Men of the Great Assembly wrote (Mnemonic KNDG)  Ezekiel, 
the Twelve Minor Prophets, Daniel and the Scroll of Esther. Ezra wrote the book that bears his 
name and the genealogies of the Book of Chronicles up to his own time. This confirms the opinion 
of Rab, since Rab Judah has said in the name of Rab: Ezra did not leave Babylon to go up to Eretz 
Yisrael until he had written his own genealogy. Who then finished it [the Book of Chronicles]? — 
Nehemiah the son of Hachaliah. …
2 Josephus, Tegen Apion, boek 1, hoofdstuk 2: “… De Profeeten die naa Moses gekomen zijn, 
hebben in dertien boeken alles beschreeven wat ‘er sederd zijnen dood, tot aan de regeering van 
Artaxerxes, zoon van Xerxes Koning der Persen, geschied is: de vier andere boeken behelzen 
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De scheiding die Origenes maakte tussen Ezra en Nehemia werd overgenomen door 
Hiëronymus (347-420 n.Chr.). Hij is degene die de Bijbel vertaalde in het Latijn… de 
Vulgaat (vertaald tussen 390 en 405 n.Chr.). In het begin werden de boeken in de 
Vulgaat nog aangegeven als twee boeken van Ezra. Aangezien de Vulgaat de officiële 
vertaling van de westerse kerk werd, werd de deling tussen Ezra en Nehemia 
eeuwenlang in de kerk overgeleverd en versterkt.

Het naleven van de wet in Ezra en Nehemia
In beide boeken valt het op hoe streng men probeert om de wet na te leven . Zowel op 
vlak van het vieren van feesten (Loofhuttenfeest, Pascha), als op vlak van het 
bekendmaken van de wet, als op vlak van gemengde huwelijken en omgaan met de 
armen. In Ezra 2 worden de nakomelingen van Barzillai uitgesloten van het priesterschap 
– dat is opvallend, omdat Barzillai (en zijn nakomelingen) al sinds koning David een 
nauwe band met Israël hadden (2 Sam.17:27-29; 19:31-39; 1 Kon 2:7) en mee in 
ballingschap gevoerd waren. Het is merkwaardig genoeg de stadhouder (hattirsátha = 
geëerbiedigde of excellentie) die hier uitspraak over doet. Het Loofhuttenfeest dat 
beschreven wordt in Nehemia 8 is vergelijkbaar aan de feesten uit de tijd van Jozua 
(1000 jaar eerder). 

Ezra-Nehemia: Opbouw

lofzangen ter eere Gods, en voorschriften om onze zeeden naar te regelen.” Zo komt Josephus aan 
22 boeken: 5 van Mozes, 13 profeten, 4 geschriften. Hij heeft een aantal boeken samengezet, 
waaronder Richteren-Ruth, Jeremia-Klaagliederen en Ezra-Nehemia. De 12 kleine profeten worden 
als één boek gerekend, wat in die tijd normaal was. Bij de geschriften zal wellicht Job of Hooglied 
wegvallen en bij de profeten gerekend worden.
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1:1-2:70 – terugkeer ballingen o.l.v. Sesbazar/Zerubbabel/Jesua (met steun van Kores) 
2:1-70 – lijst met teruggekeerden

3:1-7 – herstel altaar + loofhuttenfeest
3:8-13 – herstel fundament tempel
4:1-24 – tegenwerking tempelbouw 

4:7-23 – tegenwerking herbouw muren en fundamenten Jeruzalem
5:1-6:22 – herbouw tempel o.i.v. Haggaï en Zacharia (met steun van Darius)
7:1-8:36 – terugkeer Ezra (met steun van Artachsasta)

8:1-20 lijst met teruggekeerden
9:1-10:44 – Ezra tegen gemengde huwelijken

1:1-2:10 – terugkeer Nehemia (met steun van Artachsasta) 
2:1-3:32 – herbouw muur van Jeruzalem
4:1-23 – tegenwerking herbouw muur
5:1-13 – Ezra tegen uitbuiting van de armen
5:14-19 – Nehemia’s onbaatzuchtigheid
6:1-19 – tegenwerking door Nehemia in diskrediet te brengen
7:1-73 – situatie in Jeruzalem na de herbouw van de muren

7:5-73 – lijst met teruggekeerden
8:1-10:39 – voorlezing van de wet en verbondssluiting

8:1-13 – voorlezing van de wet
8:14-19 – Loofhuttenfeest + voorlezing van de wet
9:1-37 – dag van vasten en gebed
9:38-10:39 - verbondssluiting

11:1-36 – situatie in en rond Jeruzalem
12:1-47 – priesters en Levieten

12:27-43 – inwijding van de muur rond Jeruzalem
13:1-25 – Tobia (de Ammoniet) krijgt een kamer in de tempel. Nehemia herstelt 
de tempeldienst

13:15-22 – Nehemia herstelt de sabbat
13:23-31 Nehemia tegen gemengde huwelijken

Ezra
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Het eerste deel van Ezra (hoofdstuk 1-6; afgezien van Ezra 4:7-23) speelt zich af vóór 
Ezra in Jeruzalem komt. Sommigen denken dat die hoofdstukken eigenlijk al geschreven 
waren door Zerubbabel en dat Ezra ze opgenomen heeft in zijn brief en er een 
tussenstuk bij geschreven heeft (4:7-23). 

Ezra
Zijn naam betekent ‘hulp’. Hij was priester-schriftgeleerde en kende Gods wet dus door 
en door. Hij was een afstammeling van Aäron (Ezra 7:1-5). Zijn levensdoel blijkt uit 7:10

- voor zichzelf: de wet van God onderzoeken en deze volbrengen
- voor het volk Israël: inzetting en onderwijzing (van God) doorgeven

Hij was als het ware minister van joodse aangelegenheden in het Perzische rijk.

De Perzische koningen: Achaemeniden
Na de dood van Kores (559-530 v.Chr.), kwam Cambyses (530-522 v.Chr.) aan de 
macht. Hij was een zoon van Kores en de machtsovername verliep vrij rustig. In de loop 
van zijn regering liet hij, in het geheim, zijn broer Bardiya (of Smerdis) vermoorden. Dit 
kwam hem duur te staan! Tijdens een lange campagne om Carthago (bij uitbreiding het 
westelijke deel van de Middellandse Zee) en Nubië te veroveren, riep een Mediër, 
Gautama, die zich uitgaf voor Bardiya zich uit tot koning over Perzië. Onderweg naar 
Perzië verwondde Cambyses zich per ongeluk en stierf na een infectie op de wond. 
Cambyses had geen zoon en dus kwam het Perzische rijk onder druk te staan. Gautama  
regeerde maar zeven maanden. Darius I (Hystaspis), een ver familielid van Cambyses, 
doodde Gautama en greep de macht in 521 v.Chr. Hij trouwde met Atossa, dochter van 
Kores en weduwe van Cambyses. De machtsovername van Darius I zette het Perzische 
rijk onder nog grotere druk en een aantal gebieden kwamen in opstand. Zelfs in Perzië 
zelf kwam er een opstand. Pas een jaar later waren alle opstanden neergeslagen en werd 
Darius I (521-486 v.Chr.) volledig aanvaard. 

De opstanden hadden als gevolg dat Darius I in een aantal gebieden de rust moest 
bewaren. Het kan dus een politieke zet geweest zijn dat Darius I de Joden toestond en 
zelfs heel wat middelen gaf om de tempel te herbouwen. 

Darius I bouwde het Perzische rijk verder uit en maakte het heel sterk. Zijn zoon Xerxes 
I (486-465 v.Chr.) zette dit voort. Wij kennen hem als Ahasveros. Hij probeerde, net als 
Darius I Griekenland te veroveren (480 v.Chr.), maar faalde hier eveneens in. 

Sesbazar (Sesbassar) en Zerubbabel
Enkele Bijbelse gegevens over deze personen:

Sesbazar
* Ezra 1:8 – vorst (prins) van Juda; krijgt de voorwerpen uit de tempel overhandigd
* Ezra 1:11 – neemt alles mee toen de ballingen naar Jeruzalem gebracht werden
* Ezra 5:14 – genoemd als degene die door Kores tot landvoogd van Juda werd 
aangesteld, de voorwerpen uit de tempel kreeg en als opdracht kreeg om de tempel te 
herbouwen
* Ezra 5:16 – genoemd als degene die de fundamenten van de tempel gelegd heeft

Zerubbabel
* Ezra 2:2 – er kwamen een heel aantal mensen mee met hem
* Ezra 3:2 – zoon van Sealthiël, herbouwt het altaar van God
* Ezra 3:8 – zorgt voor de bouw van de fundering van de tempel (3:10)
* Ezra 4:2 – de tegenstanders komen naar Zerubbabel en de familiehoofden
* Ezra 5:2 – start opnieuw met de herbouw van de tempel
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* Nehemia 7:7 – er kwamen een heel aantal mensen mee met hem
* Nehemia 12:47 – misschien was Nehemia de opvolger van Zerubbabel
* Haggaï 1:1 – landvoogd van Juda
* Sealtiël, de vader van Zerubbabel, wordt in 1 Kronieken 3:19 genoemd als zoon van 
Jechonja (of Jojachin). Dat maakt Zerubbabel een kleinzoon van Jechonja. Dat is 
chronologisch goed mogelijk, als we bedenken dat Jechonja nog jarenlang in Babel 
geleefd heeft is (2 Koningen 25:27-30). 

Zijn Sesbazar en Zerubbabel dezelfde persoon?
Het lijkt voor de hand liggend om dat te zeggen. Zerubbabel kan best vorst of prins van 
Juda genoemd worden, als hij een kleinzoon van koning Jechonja was. Beiden worden in 
het Oude Testament landvoogd genoemd en beiden hebben gewerkt aan het leggen van 
de fundamenten van de tempel. 

Er is een grote maar: Sesbazar en Zerubbabel zijn allebei Babylonische namen. Het is 
onwaarschijnlijk dat iemand twee Babylonische namen heeft of dat die zo gebruikt 
worden in de Bijbel. Een Joodse en “heidense” naam komt wel vaker voor: Daniël – 
Beltsazar of Saulus – Paulus. Sommigen veronderstellen dat “Senazar”, ook een zoon van 
Jechonja (1 Kronieken 3:18) mogelijk Sesbazar is en dus heel terecht prins (vorst) van 
Juda genoemd wordt. In 1 Esdras3 2:12 wordt deze persoon “Sanabassar” genoemd. Dat 
lijkt zo’n beetje op een samenvoeging van de twee. Als Sesbazar Senazar is, dan was hij 
de oom van Zerubbabel. 

Als we er vanuit gaan dat het over twee personen gaat, is Sesbazar wellicht maar heel 
kort landvoogd geweest én zijn ze naast elkaar landvoogd geweest. Er wordt gezegd dat 
zowel Sesbazar als Zerubbabel leiders waren op weg naar Jeruzalem en het fundament 
van de tempel gelegd hebben. Sesbazar heeft dan misschien maar een jaar of twee in 
Jeruzalem geleefd. De veronderstelling dat hij een zoon van Jechonja was, ondersteunt 
een hoge leeftijd. Het is ook mogelijk dat Sesbazar langer geleefd heeft en dat hij meer 
het gezicht naar de Perzische overheid was en dat Zerubbabel meer het gezicht naar het 
volk was. 

Het is waarschijnlijk dat Daniël en Sesbazar en Zerubbabel elkaar kenden. Daniël kwam 
ook uit een adellijk geslacht. Daniël was tijdens de regering van Nebukadnessar een 
belangrijk man. Toen de Perzen Babylonië veroverden, was Daniël net derde man in het 
rijk geworden, na Nabonidus en Belsassar. Daniël werd door Darius de Meder (wie dat 
ook geweest moge zijn) rijksbestuurder gemaakt. 

Doorheen Ezra

Hoofdstuk 1
- 1-3 (tot: naar Jeruzalem): Dit is hetzelfde als 2 Kronieken 36:22-234

- 11: 5400 gouden en zilveren voorwerpen; je zou denken dat alles al vóór de verovering 
van Jeruzalem opgegaan was aan belastingen en eerdere veroveringen…

Hoofdstuk 2
- 55-58: Opvallend dat de nakomelingen van de dienaren van Salomo genoemd worden; 
het gaat hier om mensen (niet-Israëlieten) die door Salomo in de tempel tewerkgesteld 
werden en dat eeuwenlang zijn blijven doen. Het zijn er maar weinig die terugkeren; 

3 Een apocrief boek; ook wel 3 Ezra genoemd. Er is ook nog een 2 Esdras (4 Ezra). Deze boeken 
vinden we in de Septuaginta en ook in de Russisch-orthodoxe Bijbels.
4 Het decreet dat Kores (Cyrus) uitvaardigde, kunnen we niet alleen lezen in 2 Kronieken en Ezra. 
Het document, geschreven in het Aramees, bevindt zich nog steeds in het Perzisch archief in 
Ecbatana (één van de drie hoofdsteden van het toenmalige Perzische rijk). 
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wellicht, omdat er maar weinig gedeporteerd werden – vooral de hogere klassen waren 
door de Babyloniërs weggevoerd.
- 62-63: Een aantal priesterfamilies kunnen niet aantonen dat ze werkelijk een 
priesterlijke afkomst hebben en worden voorlopig geweerd. Als er een priester met urim 
en tummim5 komt, zou hij kunnen zeggen of ze priesterlijke taken mogen uitvoeren. 
Wellicht zijn urim en tummim nooit meer opgedoken. 

Hoofdstuk 3
- 1: De 7e maand (oktober). Er wordt niet vermeld van welk jaar. Vanuit v.8 kunnen we 
concluderen dat v.1 gaat over het eerste jaar
- 2: Ook hier weer wordt duidelijk gemaakt dat er gewerkt wordt volgens de wet; in dit 
geval bij het herbouwen van het altaar
- 3: Toen waren er al problemen met de andere bevolking
- 4: Dit toont de nauwgezetheid waarmee ze het feest vierden; alles moest perfect zijn
- 7: Zoals toen Salomo de tempel bouwde, zo helpen ook nu Sidon en Tyrus mee.
- 12: De ouderen herinneren zich de oude tempel. Dat is goed mogelijk. De tempel werd 
verwoest in 586 v.Chr. en dit speelt zich af in 538 (of 537) v.Chr.; 50 jaar eerder. Ze 
moeten vóór de verwoesting al wel een redelijke leeftijd gehad hebben om zich de 
tempel te herinneren. Iemand die bvb. 10 jaar was bij de verwoesting van de tempel, 
was ongeveer 60 jaar bij het herbouwen van het fundament. 

Hoofdstuk 4
- 1: Vanaf dit vers tot 6:18 is de oorspronkelijke tekst in het Aramees geschreven. 
Wellicht omdat er Aramese documenten geciteerd worden en dat er bij de tussenstukken 
niet van taal gewisseld werd.
- 3: Geen hele bevolkingsgroepen zijn welkom; individuen daarentegen wel (dat is de 
hele geschiedenis zo geweest)
- 5: Kores = Cyrus (559-530 v.Chr.) tot Darius I (521-486 v.Chr.) – v.1-5,24

(tegenwerking in herbouw tempel; klaar in 515 v.Chr.)
- 6: Ahasveros = Xerxes I (opvolger Darius I; 486-465 v.Chr.) – v.6

(tegenwerking in herbouw muren)
- 7: Artahsasta = Artaxerxes (opvolger Ahasveros; 465-424 v.Chr.) – v.7-23 (voor de 

komst van Nehemia)
(tegenwerking in herbouw muren; klaar in 445 v.Chr.)

- 9: Din (West-Armenië), Tarpelieten (?), Afarsat (Medië), Archavieten  - moeilijk  
- 14: zout - salaris

Hoofdstuk 5
- 2: Zerubbabel en Jesua

Zerubbabel was een joodse vorst en nakomeling van David. Zo werd de situatie 
van voor de ballingschap min of meer hersteld. Zerubbabel was geen koning, 
maar wel landvoogd of gouverneur van Juda (Haggai 1:1). 
Jesua werd hogepriester. Hij was een zoon van Josadak. Josadak was 
hoogstwaarschijnlijk een afstammeling van Sadok, die op zijn beurt afstammeling 
van Aäron was. Dus niet alleen het koningschap, maar ook het hogepriesterschap 

5 Urim (licht) en tummim (volmaaktheden) – in het Hebreeuws staat er ‘urim v’tummim’. In de NBV 
wordt er vertaald met ‘orakelstenen’. Ze komen maar op enkele plaatsen voor in het Oude 
Testament (Exodus 28:30; Leviticus 8:8; Numeri 27:21; Deuteronomium 33:8; 1 Samuël 28:6). 
Het waren twee stenen, die plaats hadden op de kledij van de hogepriester. Met die twee stenen, 
heilige loten, kon Gods wil of oordeel ontdekt worden. Er wordt ook wel eens gezegd (o.a. Rabbi 
Rashi) dat urim v’tummim eigenlijk Gods naam is. Flavius Josephus schrijft in de Joodse historiën 
(boek 3, hoofdstuk 9) dat urim en tummim (de sardonixen) of althans één van de twee stenen, 
glansde (niet natuurlijk en zo veel dat men dat van ver kon zien) als God Zijn toestemming over 
iets gaf of als Hij vóór een veldslag duidelijk maakte dat Israël zou winnen. In hoeverre dit ook zo 
geweest is, kunnen we niet controleren. In elk geval hadden urim en tummim de bedoeling om 
Gods stem te vinden. 
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werd na de ballingschap verdergezet met dezelfde stammen: Juda (koningslijn 
David) en Aäron (hogepriesterlijn)

- 5: oog van hun God rustte op hen
- 6-17: het is wel leuk om te zien dat door de brief die Tattenai stuurt, de situatie 
opgelost wordt. Hij denkt bij Darius gelijk te kunnen halen, maar moet integendeel de 
Joden helpen (hoofdstuk 6).
- 14: een man wiens naam was Sesbazar; 16 - deze Sesbazar. Blijkbaar was Sesbazar 
onbekend bij de landvoogd van Trans-Eufraat. Dat ondersteunt de mening dat Sesbazar 
vroeg na aankomst in Judea gestorven is, want die speelt in 520 v.Chr.

Hoofdstuk 6
- 2: Achmetha of Ecbatana; zomerhoofdstad van Perzische rijk
- 3-5: herhaling Kores
- 6: blijf daar weg!
- 8: belasting van Trans-Eufraat gebruikt voor tempel
- 9: dagelijks dieren geven om offers te brengen
- 10: licht egoïstische inslag - bidden voor koning en zonen
- 11: overtreden betekent opgehangen (gespietst)  worden aan balk (paal) uit eigen 

huis; huis stort ook in
- 12-13: Tattenai moet gehoorzamen
- 15: voltooid in 6e jaar Darius
- 18-22: weer wordt duidelijk hoe ze de wet volgen
- 19: overschakeling naar Hebreeuws; het inwijdingsfeest (16-18) staat nog in het 
Aramees - wellicht omdat de verbinding met de geciteerde documenten en de 
tempelbouw sterk is. Bij de viering van het Pascha is die verbinding er minder.
- 21: niet enkel Joden, maar ook heidenen die God volgen
- 22: hart van de koning van Assyrië - Perzische koning was toen ook koning van Assyrië

Hoofdstuk 7
- 1: na deze gebeurtenissen; dit is het 7e jaar van Artachsasta (458 v.Chr.; tempel staat 
er al 57 jaar!)

Koning Xerxes I werd in 465 v.Chr. door een paar hovelingen (Artebanus; Aspamitres) 
vermoord, samen met zijn oudste zoon Darius. De jongste zoon wist evenwel te 
ontsnappen: hij besteeg de troon als Artaxerxes I en liet de schuldigen terechtstellen.

- 1-6: Ezra zit in de geslachtslijn van Aäron; dit zal meegespeeld hebben in het gezag 
dat hij had; ook door hetgeen de koning hem toevertrouwde
geslachtslijn: 7 generaties, daarna Azarja (eerste hogepriester in de tempel: 1 
Kron.6:10). 7 generaties, daarna Aäron. Vergelijkbaar met Matteüs 1 - generaties 
Abraham tot David en David tot Babylonische ballingschap; Babylonische 
ballingschap tot Jezus. 

- 7-9: 7e j. Artachsasta; 4 maanden onderweg, dat blijkt niet zo veel te zijn, want 'de 
goede hand van God was over hem'

- 10: link tussen hulp van God en doel Ezra: 1) wet onderzoeken en te doen ; 2) Israël te 
onderwijzen
- 11-26: brief van de koning

! v.15 - geeft vrijwillig zilver en goud om aan God te schenken; een offer te 
brengen (v.17). Twee mogelijkheden: 1) vanuit een soort algemeen geloof dat elke god 
waar kon zijn en dus elke god te vriend te houden ; 2) Artachsasta (Artaxerxes), zoon 
van Ahasveros (Xerxes) en Esther? Pure speculatie - er wordt in de geschiedschrijving 
over nog twee andere vrouwen van Xerxes geschreven. 
- 26: wet van uw God en de wet van de koning - eigenlijk geeft de koning hier de 
mogelijkheid hun eigen, joodse, wet als wet van de koning te beschouwen. Al zet dat de 
wet van de koning niet buitenspel natuurlijk.
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Hoofdstuk 8
- 15: geen levieten bij de mensen die terug gingen. Ezra vond het nodig dat er wel waren 
en stuurde mensen naar Iddo, in Casifja, met de vraag mensen te sturen. Er is een 
vermelding van zeven eeuwen later (dus rond 200 n.Chr.) dat er in een plaats, 
Ctesiphon, 80 km ten noorden van Babel, een Levietenschool is. De vraag of het over die 
plaats gaat, is hoogst onzeker. Andere oplossingen zijn nog minder zeker.
- 21: vasten - Ezra had de koning geen bescherming (soldaten) gevraagd, omdat hij 
tegen de koning gezegd had dat God bij hen zou zijn. Dan toch ruiters vragen, is tonen 
dat je twijfelt. En dus: vasten en vragen voor bescherming. 
- 26-27: de giften; een berekening aan de huidige prijs: €70.000.000 ; op basis van de 
waarde van toen: naar schatting €14.000.000
- 30: de priesters en Levieten (blijkbaar waren er ondertussen Levieten gearriveerd) 
krijgen de giften in bewaring; zij moeten zorgen dat ze in de tempel geraken
- 32: drie dagen rust; zo begon ook de reis (v.15)
- 33: Meremoth - wellicht hogepriester toen
- 36: wetten werden aan de landvoogden/stadhouders van de gebieden die ze 
tegenkwamen aan de overzijde van de rivier?

Hoofdstuk 9
De komende twee hoofdstukken gaan over het probleem van gemengde huwelijken. Er is 
een verschil - Ez.9 in 1e persoon; Ez.10 in 3e persoon. Ook in Nehemia is dit probleem 
aanwezig; het komt daar naar voor bij de 2e keer dat Nehemia in Juda is. Het gaat dus 
wellicht niet over hetzelfde, maar meer over een mislukking van de 1e poging. 

- 1: wellicht kort na de aankomst; gaat hier over mensen die al eerder in Juda woonden; 
zowel leken als priesters 
       vorsten vertellen dit; anders vertaald: oversten; eventueel districtsvoorzitters 

(Neh.3:9)
- 2: heilig zaad - Jes.6:13
       vorsten en machthebbers als eerste; andere (?) vorsten komen dit vertellen
       trouwbreuk - het wordt niet licht opgevat
- 3: blijkbaar had Ezra dit niet verwacht; had hij gehoopt dat de situatie nu anders zou 
zijn dan vroeger?
- 4: alle gelovige Israëlieten verzamelen zich
- 6-15: gebed van Ezra (LEZEN); schuldbelijdenis voor heel het volk 
- 9: nog niet de stadsmuur, maar een omheining rond de tempel; Gods genade - niet 
alleen een tempel, maar nog plaats eromheen

Hoofdstuk 10
- 1: kracht van schuldbelijdenis
- 2: vinger op de wonde + er is hoop
- 3: verbond
- 4: op u, Ezra, rust de zaak + wees sterk (vgl. Jozua)
- 5: eed
- 7: iedereen wordt verplicht om te komen, op straffe van ban
- 9: oog voor detail - bevend owv zaak en regen
- 14: gestructureerde aanpak
- 15-16a: verzet van een deel van de mensen
- 16b: 1e dag 10e maand (half december); afgelopen op 1e dag 1e maand (half maart)

! joods nieuwjaar (half september) is niet op de 1e van de 1e maand, maar op de 
1e van de 7e maand

- 19: beloofden + offerden
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Nehemia

Chronologische opmerkingen
1) Ezra 4:6 – dit speelt zich af tijdens de regering van Ahasveros; tussen Ezra 6:22 

en 7:1. Het is onmogelijk er een juiste datering op te plakken – het begin van de 
regering van Ahasveros: tussen 485 en 480?

2) Ezra 4:7-23 – dit speelt zich af tijdens de regering van Artachsasta, nadat Ezra 
naar Jeruzalem gekomen is; tussen Ezra 10 en Nehemia 1 !! De beste datering 
is wellicht 449 v.Chr. (misschien eind 449). Artachsasta, die in 458v.Chr. Ezra, 
met grote sommen geld, naar Jeruzalem heeft laten gaan, houdt de herbouw van 
de stad tegen. In 445v.Chr. krijgt Nehemia toestemming van diezelfde 
Artachsasta om naar Jeruzalem te vertrekken en de muren te herbouwen. Hoe 
kan de veranderde houding van Artachsasta, tussen 458 en 445v.Chr., verklaard 
worden? Een reden is te vinden in de Vrede van Kallias. Deze vrede wordt in begin 
448 gesloten. Dit brengt heel wat rust in het westelijk gebied van het Perzische 
rijk. Mogelijks gaat Artachsasta daarom in 445v.Chr. akkoord met de vraag van 
Nehemia. 

Nehemia
Nehemia betekent ‘de Heere troost’. Hij had een belangrijke functie aan het Perzische 
hof, wellicht ook verantwoordelijk voor het welzijn van de koning. De meningen zijn 
verdeeld over de vraag of hij eunuch was. Dat is mogelijk, maar niet nodig. Nehemia is, 
bij ons weten, niet getrouwd en had geen kinderen. Eunuchen (ontmanden) hadden geen 
toegang tot de gemeente (Deuteronomium 23:1), terwijl Nehemia die toch wel had. 
Anderzijds is er voor ontmanden wel genade, volgens Jesaja 56:3-5.

In 445 (20e jaar Artachsasta – Nehemia 2:1-8) komt Nehemia, als landvoogd 
(gouverneur) naar Jeruzalem. Hij blijft daar tot 433 (32e jaar van Artachsasta – Nehemia 
13:6). Na een tijdje gaat hij terug naar Jeruzalem – sommigen denken dat hij drie jaar in 
Perzië bleef. Flavius Josephus schrijft dat Nehemia oud werd (??). In 407v.Chr. is er 
zeker een andere gouverneur.

Herbouw van de muren
* Begonnen op 12 augustus 445; geëindigd vlak na 2 oktober 445. 

* Beschrijving:
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4 – kort na het begin van hoofdstuk 3
Hoofdstuk 5:1-13 – tijdens herbouw
Hoofdstuk 5:14-19 – tijdens herbouw; ook algemener
Hoofdstuk 6 – aan einde herbouw
Hoofdstuk 7:1-3 – vlak na herbouw

Doorheen Nehemia

Hoofdstuk 1
- 1: kislev – half november-half december (wellicht andere rekening jaar dan in rest 
Ezra/Nehemia; deze wordt bepaald door de Perzen); eind 446v.Chr.; in winterhoofdstad 
Susa
- 2: Men heeft geopperd dat Chanani, Nehemia’s broer die hem informeert over de 
toestand in Jeruzalem, zelf betrokken was bij de herbouw van de muren en de stad. Meer 
dan een hypothese is dit niet. 
- 3: Het nieuws dat Chanani brengt, moet vrij recent nieuws zijn. In eerst instantie zou je 
denken dat het hier gaat over de verwoesting van 586v.Chr., maar het is vrij onmogelijk 
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dat Nehemia dit gebeuren, ondertussen 140 jaar oud, pas nu krijgt. Het moet dus gaan 
over vrij recente gebeurtenissen. Het tegenhouden van de bouw van de muren, een paar 
jaar eerder, lijkt logisch. 
- 4-11: Nehemia reageert zeer emotioneel.

! chronologische sprong van ongeveer vier maanden 

Hoofdstuk 2
- 1: wellicht in Persepolis (voorzomer en herfsthoofdstad); de stad waar het 
nieuwjaarsfeest gehouden werd, want Nisan is de nieuwjaarsmaand (half april-half mei)
- 3: graven van mijn vaderen – de Perzen hadden ook de gewoonte om hun doden te 
begraven; wellicht leverde hem dit sympathie op. 
      ! hij noemt Jeruzalem niet; logisch, want de koning had zelf het werk laten 
stilleggen; vergelijkbaar met hoe Esther haar pleidooi voor de koning houdt
- 4: schietgebedje
- 6: koningin Damaspia 
- 7-8: Nehemia had op voorhand nagedacht over wat hij nodig had. Volgorde: tempel - 
stad - eigen huis (!)
- 8: goede hand van God; vgl. Ezra 7:9; 8:18,22
- 9: in tegenstelling tot Ezra wel ruiters/soldaten; misschien was Nehemia door de koning 
al aangesteld tot landvoogd
- 10: Sanballat (gouverneur Samaria); Tobia wellicht minister van Sanballat (een 
afstammeling is in de 3e eeuw gouverneur van Ammon geworden) 
- 11: drie dagen; zoals ook Ezra gedaan had
- 13-15: inspectietocht langs een deel van de muur/poorten
- 16: edelen (letterlijk: vrijgeborenen); eigenlijk was er geen adel in Israël. Gaat hier 
wellicht over families die generatie op generatie bestuurders leverden
- 19: Gesem (sjeik van Kedar; Noord-Arabië; zuid-oosten van Juda)
- 20: belangrijk vers – enerzijds vertrouwen op Gods werking; anderzijds eigen 
verantwoordelijkheid

Hoofdstuk 3
- 1: Eljasib; kleinzoon van Jesua
      Dit is de reactie op 2:20

Hoofdstuk 4
- 1-3: toen of zodra – het gaat hier over kort na het begin van de herbouw
- 4-5: hij laat de wraak aan God
- 7: Sanballat/Tobia = Samaria (noorden); Arabieren (zuiden/zuid-oosten); Ammonieten 
(oosten); Asjdodieten (westen)
- 9: vgl. 2:20
- 11: plan om stiekem in Jeruzalem te komen en iedereen te doden
- 12: er waren Joden uit andere plaatsen; letterlijk staat er: ‘ze zeiden ons tien keren uit 
al de plaatsen dat jullie terugkeren naar ons ofwel “ze zeiden ons wel tien keer vanuit 
alle plaatsen: ‘Jullie moeten terugkeren naar ons’. De dorpen uit de omtrek willen dat de 
mensen die in Jeruzalem aan het werk zijn, terugkeren. Ofwel om de dorpen te 
versterken ofwel omdat ze bang zijn dat deze mensen in Jeruzalem zullen sterven. In elk 
geval: Nehemia weet nu dat er een plan is om Jeruzalem stiekem aan te vallen en 
verdedigt de zwakste punten van Jeruzalem. Zo kunnen ze niet onverhoeds aangevallen 
worden. Dat sterkt! 
- 21: nazomer, dus nog lange dagen om te werken
- 23: Nehemia en zijn staf zijn een voorbeeld voor het hele volk!
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Hoofdstuk 5
- ! niet alleen externe problemen; ook interne moeilijkheden
- 1: tijdens herbouw muren 
- 3-5: mensen hebben geld moeten lenen, maar met hun velden/wijngaarden/huizen als 
onderpand. Anderen hebben hun kinderen als slaven moeten verkopen. Niet aan 
buitenlandse geldeisers, maar aan Joden (5:11).
- 6-11: een veeg uit de pan; op basis van het verleden (de ballingschap)

 over v.8 (een terugkoopactie) is niets bekend
- 12-13: reactie; Nehemia laat hen zweren, in het bijzijn van priesters; getuigt van 
wantrouwen
- 13: belangrijke persoonlijke eigendommen werden in de plooi van de mantel bewaard. 
Het uitschudden van de mantel, betekent dus het verliezen van die eigendommen. 
Nehemia gebruikt het hier als beeld voor hoe mensen die hun eed niet nakomen, alles 
zullen verliezen wat hen dierbaar is

- 14-19: toen Nehemia in Juda kwam, was er geen gouverneur, maar hij was niet de 
eerste (15). 
- 19: mag je zo bidden? klopt Nehemia zich niet op borst hier?

Hoofdstuk 6
Drie aanvallen: 1-4 (weglokken) ; 5-9 (dreiging met Perzië) ; 10-13 (valse profeet)

- 2: Kefirim - op kruispunt provincies Juda/Samaria/Asjdod/Dor (zie kaart p.171)
      hoe wist Nehemia dat ze hem kwaad wilden doen?
- 3: leugentje?
- 4: 4 keer hetzelfde
- 5-7: 5e poging; dreiging weer de koning van Perzië in te schakelen
- 10: profeet had zichzelf opgesloten of deed erg bezorgd (NBV). In elk geval is het erom 
te doen dat Nehemia ook bang wordt door de 'boodschap van God'; in feit een valse 
profetie.

- 14: gebed - wraak komt aan Gd toe. Profetes die genoemd wordt, is onbekend.

- 15: 478 - soortgelijke prestatie in Athene ; 447 - Constantinopel 60 dagen
- 16: toch was dit niet zomaar een prestatie; de tegenstanders erkennen dat God hen 
geholpen heeft; tegenstand was natuurlijk bijzonder groot!
- 17-19: niet eind goed, al goed; Tobia blijft een dreiging, vooral door de 
huwelijksbindingen met Judeeërs.

Hoofdstuk 7
- 1-4: richtlijnen voor bewaking van de poorten; niet heel de ommuurde oppervlakte was 
bebouwd

- 5: opdracht om zich in te schrijven in het register - band met gemeenschap vóór de 
ballingschap duidelijk maken; typisch Ezra-Nehemia ; Nehemia vindt ook een ouder 
register - vgl. Ezra 2

Hoofdstuk 8
- 7e maand:

* 8:1: 1e dag – vreugde (8/10/445)
* 8:14: 2e dag – horen over loofhutten (9/10/445)
* 8:19: 7 dagen feest 

  is dit van de 2e tot 8e dag (onmiddellijk) of van 15e tot 21e dag (officieel)?
  Feestelijke vergadering op 8e dag van het feest (optie b: 29/10/445)
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* 9:1: 24e dag – vasten/rouw (31/10/445)

- 3: voorlezen door Ezra 
- 3: niet alleen volwassenen; mannen, vrouwen en ieder die kon begrijpen
- 4: licht rond 6u30; midden dag is 12u
- 8-9: onderricht op ieders niveau
- 11,13: ook armen betrokken!
- 14: 2e dag – niet meer zoveel volk; onderzoek – dus eerder Bijbelstudie
- 18: teruggrijpen naar situatie voor Ballingschap is belangrijk; gaan zelfs ver terug – 
sinds dagen van Jozua (dus: 950 jaar eerder!) – Nehemia 23:33-36

Hoofdstuk 9
- 1: 24e dag  - meer volk: Israëlieten

  - rouw/vasten
- 3: ¼ voorlezen; ¼ belijdenis
- 5: Levieten zeggen 5-37 – één grote lofprijs aan God, wat Hij in het verleden gedaan 
heeft voor de Israëlieten
- 38: HSV “sluiten een vaste overeenkomst”, NBG “sluiten een verbond”, maar het gaat 
over iets dat eenzijdig besloten wordt (verbond is van twee kanten). Verbintenis?

! terloopse opmerking bij Nehemia: Het is echt een boek dat geschreven is als verslag, 
als gebed. Niet met de bedoeling een heilig boek te schrijven – daarvoor te veel lijsten 
en opsommingen.

Hoofdstuk 10
- 1: zegel
- 3-28: lijst
- 29: zelfvervloeking – Deut.28:15 (verklaren dat vloek hem mag treffen als hij zich niet 
houdt aan afspraak)
- 30: ze leggen zichzelf enkele zaken op:

* geen gemengde huwelijken – niet hetzelfde als Ez.9-10 (daar werden huwelijk 
ontbonden!)

- 31: * onderhouden sabbat
* sabbatsjaar

- 32-33: * materiële ondersteuning tempeldienst; het geld dat Ezra/Nehemia kregen, 
was beperkt in tijd of opdracht. Er moest dus geld binnenkomen van de mensen

- 34-39: verdere regelingen; ook wat naar priesters en Levieten ging, controle daarop 
(priester controleerde Levieten; ook zij moesten tienden geven)
! huis van God niet aan lot overlaten – God heeft veel gedaan (hfst.9); daar mag 
een en ander tegenover staan

! net dit zijn dingen die in hfst.13 helemaal weggevallen blijken te zijn

Hoofdstuk 11
- 1-2: via het lot wordt beslist wie in Jeruzalem zal wonen; blijkbaar waren andere 
steden aantrekkelijker… Het lot gooien, zorgt er ook voor dat niemand beschuldigd kan 
worden van inmenging.
- 3-34 – wie woonde waar
- 15-16: leiding over de dienst buiten het huis van God – zorg voor infrastructuur en 
materiaal; het werk achter de schermen, zorgen dat materiaal voorhanden is en in orde 
is. Ook dat is belangrijk!

Hoofdstuk 12
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- 1-26: priester en Levieten; zowel in de tijd van de terugkeer uit ballingschap (1-9), de 
generatie erna (12-21), als in de tijd van Ezra/Nehemia (24-26). En ook later (10-11) – 
hogepriester in de tijd van Ezra/Nehemia was Eljasib. Hier wordt de achterkleinzoon van 
Eljasib vermeld. Men denkt dat Jaddua rond 390 v.Chr. aan zijn hogepriesterschap 
begonnen is, dus zo’n 50 jaar na de gebeurtenissen die in deze hoofdstukken vermeld 
worden. Wie deed de eindredactie van Ezra/Nehemia?
- 24: David, man Gods; ook v.36

- 27: eerst moest de bewoning geregeld worden vóór de inwijding van de muur; Levieten 
en zangers uit de omstreken komen naar Jeruzalem
- 30: Levieten/priesters reinigen eerst zichzelf, dan volk, dan poorten en dan muren. Ik 
ben voorstander van eenheid tussen OT en NT en vind het interessant om lijnen te 
trekken, maar poorten en muren geestelijk reinigen… 
- 31: 2 zangkoren; wellicht was de Dalpoort het vertrekpunt; ergens waar men op de 
muur kon komen; op de muur konden 3 personen naast elkaar lopen. 
- 32-37: groep 1 – priesters (trompetten; muziekinstrumenten van David – cimbaal, 
harp, lier – v.27), Levitische zangers, helft oversten, Ezra; gaan van Dalpoort tot 
Waterpoort en dan stad in tot in Tempel
- 38-39: groep 2 – zelfde mensen, Nehemia; gaan van Dalpoort tot Schaapspoort, via 
Wachtpoort/Gevangenpoort in Tempel.
- 40: Groepen ontmoeten elkaar. Mooi/symbolisch: via twee zijden van de muur naar 
Tempel; God eer geven voor Zijn hulp
- 43: vreugde!

- 44,47: te dien dage – tijd van Nehemia, maar ook al in tijd Zerubbabel
   realisatie van belofte hfst.10 – geven van gaven, tienden

- 45: overeenkomstig gebod David/Salomo
- 47: Levieten geven aan de priesters

Hoofdstuk 13
5 incidenten + verbinding met beloften hfst.10:

* geen gehoorzaamheid aan boek Mozes: 1-3, vgl.10:29-30
* Tobia’s kamer in de Tempel (voorhof): 4-9, vgl.10:38-40
* geen bijdragen voor de Levieten: 10-13, vgl.10:33-37
* geen rust op sabbat (+ handel met Tyriërs): 15-22, vgl.10:31
* gemengde huwelijken (zelfs bij priesters!): 23-29, vgl.10:30

- 1-3: ten dien dage, in relatie met v.4 (vóór deze tijd) en v.6 (gedurende dit alles), lijkt 
v.1-3 flash back is en samenvatting van heel het hoofdstuk; in dat geval is incident 1 
gelijk aan incident 5
- 4: commentaar gaat er vanuit dat dit een naamgenoot van de hogepriester was
- 6: Artachsasta, koning van Babel – opvallend; resideerde misschien in Babel in die tijd
- 9: reiniging en herstel
- 10: Levieten en zangers zijn zelfs weg, naar eigen akker
- 14: gedenk, zoals in v.22, 31; Neh.5:19; Mal.3:16
- 15: niet alleen Jeruzalem, maar Juda
- 16: er woonden Tyriërs in/bij Jeruzalem
- 18: verwijzing naar vroegere verwoesting, die o.a. als oorzaak het verzaken van de 
sabbat had
- 19-22: erg bevelend; hiervoor vaak met argumenten (bv.hfst.5 – ook scherm, maar 
minder bevelend)
- 23-24: Asdod (westen), van taal is niets bekend. Ammonitisch en Moabitisch hebben 
overeenkomsten met Hebreeuws (Judees), maar verschillen toch behoorlijk. Er is sprake 
van gemengde huwelijken en de kinderen spreken geen Judees. 
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- 25: Nehemia woedend: vervloeken, slaan, haren uittrekken – wellicht deden helpers 
dit. Oorzaak woede wellicht, omdat Ez.9-10 en Neh.10 al gepasseerd zijn. Het zou niet 
meer mogen!
- 26: lijn naar Salomo
- 28: kleinzoon hogepriester Eljasib
- 29: gedenken, maar niet ten goede…
- 30: beijvert zich om de beloften van hfst.10 terug uit te laten voeren
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