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Je hart ergens op zettenJe hart ergens op zetten

Ezra 7: 6Ezra 7: 6--10 10 -- Je hart ergens op zettenJe hart ergens op zetten

66 deze Ezra trok op uit Babel. Hij was een schriftgeleerde, bekwaam deze Ezra trok op uit Babel. Hij was een schriftgeleerde, bekwaam 
in de wet van Mozes, welke de HERE, de God van Israël, in de wet van Mozes, welke de HERE, de God van Israël, 
gegeven had; en daar de hand van de HERE, zijn God, over hem gegeven had; en daar de hand van de HERE, zijn God, over hem 
was, had de koning hem alles gegeven wat hij verlangd had. was, had de koning hem alles gegeven wat hij verlangd had. 

77 Zo trokken ook een aantal Israëlieten en priesters, Levieten, Zo trokken ook een aantal Israëlieten en priesters, Levieten, 
zangers, poortwachters en tempelhorigen naar Jeruzalem, in het zangers, poortwachters en tempelhorigen naar Jeruzalem, in het 
zevende jaar van koning Artachsasta. zevende jaar van koning Artachsasta. 

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

99 Op de eerste van de eerste maand namelijk was hij de tocht uit Op de eerste van de eerste maand namelijk was hij de tocht uit 
Babel begonnen, en op de eerste van de vijfde maand kwam hij Babel begonnen, en op de eerste van de vijfde maand kwam hij 
te Jeruzalem aan, daar de goede hand van zijn God over hem te Jeruzalem aan, daar de goede hand van zijn God over hem 
was,was,

1010 want Ezra had want Ezra had er zijn hart op gezeter zijn hart op gezet om de wet des HEREN te om de wet des HEREN te 
onderzoeken en haar te volbrengen, en om in Israël inzetting en onderzoeken en haar te volbrengen, en om in Israël inzetting en 
verordening te onderwijzen. verordening te onderwijzen. 

Wanneer leefde Ezra?Wanneer leefde Ezra?
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Jaartelling Voor Christus

BallingschapBallingschap

�� Ballingschap Tienstammenrijk in Naar Assyrie in 721 VCBallingschap Tienstammenrijk in Naar Assyrie in 721 VC

�� Ballingschap Tweestammenrijk naar Babylon in 3 fasen:Ballingschap Tweestammenrijk naar Babylon in 3 fasen:

�� Groep 1: in 606 VC. Hieronder DanielGroep 1: in 606 VC. Hieronder Daniel

�� Groep 2: in 597 VC. Hieronder EzechielGroep 2: in 597 VC. Hieronder Ezechiel

�� Groep 3: in 587 VC. Tempel is verwoestGroep 3: in 587 VC. Tempel is verwoest
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�� Ballingschap Tienstammenrijk in Naar Assyrie in 721 VCBallingschap Tienstammenrijk in Naar Assyrie in 721 VC

�� Ballingschap Tweestammenrijk naar Babylon in 3 fasen:Ballingschap Tweestammenrijk naar Babylon in 3 fasen:

�� Groep 1: in 606 VC. Hieronder DanielGroep 1: in 606 VC. Hieronder Daniel

�� Groep 2: in 597 VC. Hieronder EzechielGroep 2: in 597 VC. Hieronder Ezechiel

�� Groep 3 in 587 VC: tempel is verwoestGroep 3 in 587 VC: tempel is verwoest

�� Terugkeer naar Jeruzalem ook in 3 fasen:Terugkeer naar Jeruzalem ook in 3 fasen:

�� Groep 1: Zerubbabel (Koning) in 537 VC. Ten tijde van Kores (Cyrus)Groep 1: Zerubbabel (Koning) in 537 VC. Ten tijde van Kores (Cyrus)

�� Groep 2: Ezra (Priester) in 458 VC ten tijde van Artachsasta (Atraxerxes)Groep 2: Ezra (Priester) in 458 VC ten tijde van Artachsasta (Atraxerxes)

�� Groep 3: Nehemia (Stadhouder) in 444 VCGroep 3: Nehemia (Stadhouder) in 444 VC
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�� Groep 2: in 597 VC. Hieronder EzechielGroep 2: in 597 VC. Hieronder Ezechiel

�� Groep 3 in 587 VC: tempel is verwoestGroep 3 in 587 VC: tempel is verwoest

�� Terugkeer naar Jeruzalem ook in 3 fasen:Terugkeer naar Jeruzalem ook in 3 fasen:

�� Groep 1: Zerubbabel (Koning) in 537 VC. Ten tijde van Kores (Cyrus)Groep 1: Zerubbabel (Koning) in 537 VC. Ten tijde van Kores (Cyrus)

�� Groep 2: Ezra (Priester) in 458 VC ten tijde van Artachsasta (Artaxerxes)Groep 2: Ezra (Priester) in 458 VC ten tijde van Artachsasta (Artaxerxes)

�� Groep 3: Nehemia (Stadhouder) in 444 VCGroep 3: Nehemia (Stadhouder) in 444 VC

�� Voorspellingen:Voorspellingen:

�� In 700 VC: Jesaja 44: 24In 700 VC: Jesaja 44: 24--28 28 KoresKores laat Jeruzalem herbouwenlaat Jeruzalem herbouwen

�� In 600 VC: Jeremia 25: 11 Ballingschap duurt In 600 VC: Jeremia 25: 11 Ballingschap duurt 7070 jaar jaar 
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Ezra heeft er zijn hart op gezetEzra heeft er zijn hart op gezet

�� Ezra heeft er zijn hart op gezet om:Ezra heeft er zijn hart op gezet om:

1.1. De wet des Heren te onderzoekenDe wet des Heren te onderzoeken

2.2. De wet des Heren te volbrengenDe wet des Heren te volbrengen

3.3. Inzetting en verordening te onderwijzenInzetting en verordening te onderwijzen

Wie was Ezra?Wie was Ezra?

�� 1. Moedig 1. Moedig 

�� kleine groep: 4kleine groep: 4--maanden durende reis van 1500 km naar Jeruzalemmaanden durende reis van 1500 km naar Jeruzalem

Wie was Ezra?Wie was Ezra?

�� 1. Moedig 1. Moedig 

�� kleine groep: 4kleine groep: 4--maanden durende reis van 1500 km naar Jeruzalemmaanden durende reis van 1500 km naar Jeruzalem

�� 2. Vertrouwen op God2. Vertrouwen op God

�� Ezra 8: 21Ezra 8: 21--23 Toen riep ik daar, bij de rivier Ahawa, een vasten uit om 23 Toen riep ik daar, bij de rivier Ahawa, een vasten uit om 

ons te verootmoedigen voor onze God, en van Hem een voorspoedige ons te verootmoedigen voor onze God, en van Hem een voorspoedige 

tocht af te smeken voor ons, onze kinderen en al onze have ……..en Hij tocht af te smeken voor ons, onze kinderen en al onze have ……..en Hij 

liet Zich door ons verbidden. liet Zich door ons verbidden. 

Wie was Ezra?Wie was Ezra?

�� 1. Moedig 1. Moedig 

�� kleine groep: 4kleine groep: 4--maanden durende reis van 1500 km naar Jeruzalemmaanden durende reis van 1500 km naar Jeruzalem

�� 2. Vertrouwen op God2. Vertrouwen op God

�� Ezra 8: 21Ezra 8: 21--23 Toen riep ik daar, bij de rivier Ahawa, een vasten uit om 23 Toen riep ik daar, bij de rivier Ahawa, een vasten uit om 

ons te verootmoedigen voor onze God, en van Hem een voorspoedige ons te verootmoedigen voor onze God, en van Hem een voorspoedige 

tocht af te smeken voor ons, onze kinderen en al onze have ……..en Hij tocht af te smeken voor ons, onze kinderen en al onze have ……..en Hij 

liet Zich door ons verbidden. liet Zich door ons verbidden. 

�� 3. Neemt verantwoordelijkheid3. Neemt verantwoordelijkheid

�� Ezra 9: 6 Mijn God, Ik schaam mij en durf mijn ogen niet tot U opslaan, Ezra 9: 6 Mijn God, Ik schaam mij en durf mijn ogen niet tot U opslaan, 

o mijn God, want onze ongerechtigheden zijn ons boven het hoofd o mijn God, want onze ongerechtigheden zijn ons boven het hoofd 

gewassen en onze schuld is gestegen tot de hemel. gewassen en onze schuld is gestegen tot de hemel. 

Wie was Ezra?Wie was Ezra?

�� 1. Moedig 1. Moedig 
�� kleine groep: 4kleine groep: 4--maanden durende reis van 1500 km naar Jeruzalemmaanden durende reis van 1500 km naar Jeruzalem

�� 2. Vertrouwen op God2. Vertrouwen op God
�� Ezra 8: 21Ezra 8: 21--23 Toen riep ik daar, bij de rivier Ahawa, een vasten uit om 23 Toen riep ik daar, bij de rivier Ahawa, een vasten uit om 
ons te verootmoedigen voor onze God, en van Hem een voorspoedige ons te verootmoedigen voor onze God, en van Hem een voorspoedige 
tocht af te smeken voor ons, onze kinderen en al onze have ……..en Hij tocht af te smeken voor ons, onze kinderen en al onze have ……..en Hij 
liet Zich door ons verbidden. liet Zich door ons verbidden. 

�� 3. Neemt verantwoordelijkheid3. Neemt verantwoordelijkheid
�� Ezra 9: 6 Mijn God, Ik schaam mij en durf mijn ogen niet tot U opslaan, Ezra 9: 6 Mijn God, Ik schaam mij en durf mijn ogen niet tot U opslaan, 
o mijn God, want onze ongerechtigheden zijn ons boven het hoofd o mijn God, want onze ongerechtigheden zijn ons boven het hoofd 
gewassen en onze schuld is gestegen tot de hemel. gewassen en onze schuld is gestegen tot de hemel. 

�� 4. Visie om God bekend te maken4. Visie om God bekend te maken
�� Ezra heeft de Geschriften meegenomen uit BabylonEzra heeft de Geschriften meegenomen uit Babylon

�� Ezra heeft de orde van dienst in de synagoge opgesteldEzra heeft de orde van dienst in de synagoge opgesteld

�� Schrijver van Ezra, Nehemia en waarschijnlijk ook KroniekenSchrijver van Ezra, Nehemia en waarschijnlijk ook Kronieken

Mozes in de laatste week : Deut 4: 21Mozes in de laatste week : Deut 4: 21--2929

�� 2525 Wanneer gij kinderen en kindskinderen verwekt hebt en in het land Wanneer gij kinderen en kindskinderen verwekt hebt en in het land 
ingeburgerd zijt en gij dan verderfelijk handelt door een beeld te maken in ingeburgerd zijt en gij dan verderfelijk handelt door een beeld te maken in 
welke gedaante ook, en doet wat kwaad is in de ogen van de HERE, uw God, welke gedaante ook, en doet wat kwaad is in de ogen van de HERE, uw God, 
en Hem krenkt en Hem krenkt ––

�� 2626 ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen, dat gij zeker ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen, dat gij zeker 
spoedig zult omkomen in het land, dat gij na het overtrekken van de Jordaan spoedig zult omkomen in het land, dat gij na het overtrekken van de Jordaan 
in bezit zult nemen; gij zult daarin niet lang leven, maar zeker verdelgd in bezit zult nemen; gij zult daarin niet lang leven, maar zeker verdelgd 
worden; worden; 

�� 2727 de HERE zal u onder de natiën verstrooien en gij zult met een klein getal de HERE zal u onder de natiën verstrooien en gij zult met een klein getal 
overblijven onder de volken, bij wie de HERE u brengen zal; overblijven onder de volken, bij wie de HERE u brengen zal; 

�� 2828 dan zult gij daar goden dienen: werk van mensenhanden, hout en steen, die dan zult gij daar goden dienen: werk van mensenhanden, hout en steen, die 
niet zien, noch horen noch eten noch ruiken. niet zien, noch horen noch eten noch ruiken. 

�� 2929 En dan zult gij daar de HERE, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer En dan zult gij daar de HERE, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer 
gij naar Hem vraagt met gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse zieluw ganse hart en met uw ganse ziel. . 
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Daniel 10: 11Daniel 10: 11--1313

�� 1111 En hij zeide tot mij: Daniël, gij zeer beminde man, let op de En hij zeide tot mij: Daniël, gij zeer beminde man, let op de 
woorden die ik tot u spreek, en ga rechtop staan, want nu ben ik woorden die ik tot u spreek, en ga rechtop staan, want nu ben ik 
tot u gezonden. Toen hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op. tot u gezonden. Toen hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op. 

�� 1212 En hij zeide tot mij: Vrees niet, Daniël, want van de eerste En hij zeide tot mij: Vrees niet, Daniël, want van de eerste 
dag af, dag af, dat gij uw hart erop gezet hadtdat gij uw hart erop gezet hadt om inzicht te verkrijgen en om inzicht te verkrijgen en 
om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden 
gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. 

�� 1313 Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond 
eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, een der eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, een der 
voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de 
koningen der Perzen, de overhand behield; koningen der Perzen, de overhand behield; 

�� 1414 en ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in en ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in 
het laatst der dagen overkomen zal; want wederom is het een het laatst der dagen overkomen zal; want wederom is het een 
gezicht aangaande de toekomst. gezicht aangaande de toekomst. 

Jeremia 29: 10Jeremia 29: 10--1414

�� 1010 Want zo zegt de HERE: Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen Want zo zegt de HERE: Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen 
zijn, dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen zijn, dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen 
gaan door u naar deze plaats terug te brengen. gaan door u naar deze plaats terug te brengen. 

�� 1111 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des 
HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle 
toekomst te geven. toekomst te geven. 

�� 1212 Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u 
horen; horen; 

�� 1313 dan zult gij Mij zoeken en vinden, dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw wanneer gij naar Mij vraagt met uw 
ganse hartganse hart. . 

�� 1414 Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des HEREN, en in uw Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des HEREN, en in uw 
lot een keer brengen; dan zal Ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle lot een keer brengen; dan zal Ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle 
plaatsen waarheen Ik u verstoten heb, luidt het woord des HEREN, en u plaatsen waarheen Ik u verstoten heb, luidt het woord des HEREN, en u 
terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb doen terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb doen 
wegvoeren. wegvoeren. 

God zoekt mensen die Hem zoeken met hun hartGod zoekt mensen die Hem zoeken met hun hart

�� Ezra heeft er zijn hart op gezet om:Ezra heeft er zijn hart op gezet om:

�� De wet des Heren te onderzoekenDe wet des Heren te onderzoeken

�� De wet des Heren te volbrengenDe wet des Heren te volbrengen

�� Inzetting en verordening te onderwijzenInzetting en verordening te onderwijzen

�� Zet uw hart eropZet uw hart erop

�� Het Woord te onderzoeken en te volbrengen (Ezra)Het Woord te onderzoeken en te volbrengen (Ezra)

�� Om inzicht te verkrijgen en te verootmoedigen (Daniel)Om inzicht te verkrijgen en te verootmoedigen (Daniel)

�� Om naar God te vragen (Mozes en Jeremia)Om naar God te vragen (Mozes en Jeremia)

�� EigenschappenEigenschappen

�� MoedigMoedig

�� Vertrouw GodVertrouw God

�� Neemt verantwoordelijkheidNeemt verantwoordelijkheid

�� Visie om God bekend te makenVisie om God bekend te maken


