Toen de Israëlieten terugkeerden uit Babel naar Jeruzalem,
vonden ze een stad in puin, inclusief de tempel. De bijbelboeken Ezra en Nehemia gaan over twee leiders die zich
inzetten voor de wederopbouw van Jeruzalem en de tempel.
Beiden vervulden daarin een eigen rol: Ezra herstelde de
dienst aan God door de geboden van God onder het stof
vandaan te halen. Nehemia bouwde de stad weer op. Deze
beide rollen zien we vandaag de dag nog steeds terug in de
kerkelijke gemeente. Dat maakt de bijbelstudies in dit boek
actueel voor deze tijd.

In de serie Lessen voor het leven brengt Max Lucado de Bijbel
tot leven in twaalf lessen vol intrigerende vragen, inspirerende
verhalen en indringende overdenkingen. Elke les omvat een
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Bijbelstudie: hoe doe je dat?

De Bijbel is een bijzonder boek. Het gebruikt woorden in een
andere taal. Het gaat over daden uit een vervlogen tijdperk.
Gebeurtenissen in een land ver weg. Goede raad aan een
vreemd volk. Het is een bijzonder boek.
Het is verrassend dat het nog gelezen wordt. Het is al heel
oud. Sommige teksten zijn vijfduizend jaar geleden geschreven. De inhoud is te vreemd voor woorden. Het boek verhaalt over ongelooflijke overstromingen, branden, aardbevingen en mensen met bovennatuurlijke talenten. De Bijbel
roept op tot een niet-aflatende toewijding aan een timmerman die zichzelf Gods Zoon noemt.
Volgens de wetten van de logica was dit boek er niet meer
geweest. Het is te oud, te vreemd, te radicaal.
De Bijbel is verboden geweest, verbrand, bespot en belachelijk gemaakt. Geleerden hebben het beschimpt als een
dwaas boek. Koningen hebben het gebrandmerkt als een
onwettig boek. Duizend maal werd het graf voor dit boek
gegraven en werd de treurzang aangeheven, maar de Bijbel
weet altijd aan het graf te ontsnappen. Hij weet niet alleen te

7

BWezra(cor).indd 7

02-06-20 09:29

EZRA EN NEHEMIA

overleven, maar zelfs te gedijen. Het is verreweg het populairste boek in de hele geschiedenis. Wereldwijd is het al jaren
een bestseller!
Hier is geen aardse verklaring voor; de verklaring ervan
ligt in de hemel. De miljoenen mensen die de Bijbel op de
proef hebben gesteld en aanspraak hebben gemaakt op de
beloften die erin staan, weten dat er slechts één antwoord is:
de Bijbel is Gods boek en Gods stem.
Tijdens het lezen doe je er goed aan twee vragen in je
achterhoofd te houden: Wat is het doel van de Bijbel? en Hoe
bestudeer ik de Bijbel? Besteed je tijd aan deze vragen, dan verrijkt dat je bijbelstudie.

WAT IS HET DOEL VAN DE BIJBEL?
Laat de Bijbel zelf die vraag beantwoorden: ‘Je weet wie je
leraren waren en bent van kindsbeen af vertrouwd met de
heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je
wordt gered door het geloof in Christus Jezus’ (2 Timoteüs
3:14b-15).
Het doel van de Bijbel is redding. Gods hoogste doel is
zijn kinderen thuis te laten komen. In zijn boek, de Bijbel,
wordt zijn reddingsplan beschreven. De Bijbel verkondigt
dus Gods plannen en passie om zijn kinderen te redden.
Daarom heeft dit boek de eeuwen doorstaan. Het durft
de moeilijkste vragen over het leven te bespreken: Waar ga
ik na mijn dood naartoe? Bestaat God? Wat doe ik met mijn
angsten? De Bijbel is de schatkaart die leidt naar Gods grootste schat – het eeuwige leven.
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Bijbelstudie: hoe doe je dat?

HOE BESTUDEER JE DE BIJBEL?
Talloze uitgaven van de Heilige Schrift liggen ongelezen op
de boekenplank of op het nachtkastje omdat mensen niet
weten hoe ze het boek moeten lezen. Wat kun je doen om de
Bijbel echt iets in je leven te laten betekenen?
Het duidelijkste antwoord is te vinden in de woorden van
Jezus: ‘Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan’ (Matteüs 7:7).
Om de Bijbel te begrijpen, moet je allereerst God vragen
je te helpen. Je moet biddend lezen. Als iemand Gods Woord
begrijpt, dan komt dat door God en niet door de lezer.
‘Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader
jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en
alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb’
(Johannes 14:26).
Voor je in de Bijbel gaat lezen, bid je en nodig je God uit
tot je te spreken. Sla de Heilige Schrift niet open op zoek
naar jouw idee, maar zoek dat van Hem.
Je moet de Bijbel niet alleen biddend lezen, je moet hem
ook zorgvuldig lezen. ‘Zoek en je zult vinden’ is de belofte.
De Bijbel is geen krant die je kunt doornemen, maar een
mijn om in te delven. ‘[Als je] ernaar zoekt als was het zilver,
ernaar speurt als naar een verborgen schat – dan zul je ontdekken wat ontzag voor de heer is, dan zul je kennis van God
verwerven’ (Spreuken 2:4-5).
Iets vinden wat de moeite waard is, kost moeite. De Bijbel
vormt daarop geen uitzondering. Om de Bijbel te begrijpen,
hoef je niet geweldig slim te zijn, maar moet je bereid zijn de
mouwen op te stropen en te zoeken.
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‘Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar
is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid’ (2 Timoteüs 2:15).
Even een praktisch puntje. Bestudeer de Bijbel beetje bij
beetje. Honger laat zich niet stillen door eens per week in
één keer eenentwintig maaltijden te eten. Het lichaam heeft
telkens opnieuw eten nodig om sterk te blijven. Dat geldt
ook voor de ziel. Toen God zijn volk de woestijn in stuurde,
schonk Hij hun geen kant-en-klare broden. In plaats daarvan gaf Hij hun manna in de vorm van ‘een fijn, schilferachtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag’ (Exodus 16:14).
God gaf manna in beperkte hoeveelheden.
Op dezelfde manier geeft God geestelijk voedsel. Hij
opent de hemel met net voldoende voedingsstoffen om de
honger van die dag te stillen. Hij zorgt voor een ‘beetje van
dit, beetje van dat’ (Jesaja 28:10).
Laat de moed niet zakken als het lezen slechts een kleine oogst oplevert. Op sommige dagen is een geringe portie
alles wat nodig is. Het is belangrijk om elke dag op zoek te
gaan naar de boodschap voor die dag. Een aanhoudend dieet
van Gods Woord gedurende je leven zorgt voor een gezonde
geest en ziel.
Het is net als met het meisje dat na haar eerste schooldag
ietwat teleurgesteld thuiskwam. Haar moeder vroeg: ‘Heb je
iets geleerd?’
‘Blijkbaar niet genoeg’, antwoordde het meisje. ‘Ik moet
morgen terugkomen en overmorgen en over-overmorgen…’
Dat hoort bij leren. En dat hoort ook bij bijbelstudie.
Kennis komt met de loop der jaren, beetje bij beetje.
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Voor het begrijpen van de Bijbel is nog een derde stap van
belang. Na het vragen en het zoeken komt het kloppen. Eerst
vraag je en zoek je en dan ‘klop [je] en er zal voor je worden
opengedaan’ (Matteüs 7:7).
Kloppen betekent dat je bij God voor de deur staat. Dat je
jezelf beschikbaar maakt. Dat je de treden beklimt, de veranda betreedt, bij de deur staat en jezelf aanbiedt. Kloppen gaat
verder dan denken en gaat over op doen.
Kloppen is vragen: Wat kan ik doen? Hoe kan ik gehoorzamen? Waar kan ik naartoe?
Het is één ding om te weten wat je moet doen. Het is nog
iets anders om het daadwerkelijk te doen. Maar voor degenen die het doen – die ervoor kiezen te gehoorzamen – ligt
er een speciale beloning te wachten.
‘Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die
vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort
en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt
geluk ten deel, juist om wat hij doet’ (Jakobus 1:25).
Wat een belofte! Wie doet wat er in Gods Woord geschreven staat, valt geluk ten deel! Bij medicijnen gaat het net zo.
Alleen het etiket lezen zonder de pillen in te nemen, helpt
niet. Bij eten werkt het hetzelfde. Alleen het recept lezen
zonder te koken, levert geen maaltijd op. En bij de Bijbel gaat
het ook zo. Alleen de woorden lezen zonder te gehoorzamen,
levert nooit de door God beloofde vreugde op.
Vraag. Zoek. Klop. Eenvoudig, of niet soms? Waarom zou
je het niet eens proberen? Als je dat doet, zul je ontdekken
waarom de Bijbel het opmerkelijkste boek in de geschiedenis
is.
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Inleiding op de boeken
Ezra en Nehemia

EZRA
Maarten Luther ken je. Philipp Melanchthon waarschijnlijk
niet. Maar Luther kende Melanchthon wel. En dankzij hem
kon Luther zich tot een groot man ontwikkelen.
Melanchthon was de intellectueel van de reformatie. Hij
schreef de Augsburgse Belijdenis. Hij was de eerste die een
protestantse theologie op schrift stelde. Hij was nog maar
elf toen zijn vader stierf, pas twaalf toen zijn grootvader hem
een bijbel en een Grieks grammaticaboek gaf. De daaropvolgende vijftig jaar waren die drie onafscheidelijk.
Melanchthon deed niets liever dan het Woord van God
onderwijzen. Hij las de Bijbel niet alleen, hij verslond die.
Op zijn zeventiende was hij al verbonden aan de universiteit
van Wittenberg. Hij was klein van gestalte en had een broze
gezondheid, maar hij beschikte over een scherpe geest. En
ook over veel wilskracht, wat misschien nog wel belangrijker
was.
Hij leefde om de Bijbel te bestuderen en te onderwijzen.
Hij dwong respect af van Maarten Luther. ‘Ik ben geboren
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om te strijden,’ zei Luther, ‘maar meester Philipp is bezig
vreugde te zaaien.’
In de tijd waarin de profeet Ezra leefde, was hij een Philipp Melanchthon. Ezra was een van de drie grote leiders die
Babylonië met het oog op de wederopbouw van Jeruzalem
verlieten. Zerubbabel was de eerste. Daarna volgden Ezra en
Nehemia. Zerubbabel herbouwde de tempel, Nehemia herbouwde de muren en Ezra herstelde de eredienst.
Iedereen die zich inzet om de Bijbel uit te leggen vindt
in Ezra een vriend. Hij was leerling. Hij was uitlegger. De
duidelijkste oudtestamentische verwijzing naar uitleg wordt
zelfs aan Ezra toegeschreven. Hij stond aan het hoofd van
de Levieten die ‘het boek met de wet van God duidelijk
voor[lazen] en […] er uitleg bij [gaven]; zo verschaften ze inzicht in het gelezene’ (Nehemia 8:8).
Is dat geen mooie zin: ‘gaven er uitleg bij; zo verschaften
ze inzicht…’? Heb jij ook zo veel waardering voor degene die
de betekenis van het Woord voor jouw leven kan uitleggen?
Misschien kun jij dat doen. Zo ja, blijf dan trouw. Een hogere taak is er niet.
Misschien heb jij iemand die jou onderwijst. Zo ja, wees
dankbaar. Een betere vriend of vriendin bestaat er niet.

AUTEUR EN DATUM
Ezra was een priester en schrijver die leefde tijdens de Babylonische ballingschap. Hij was de zoon van Seraja (zie Ezra
7:1), de laatste hogepriester die in de eerste tempel dienst
deed (zie 2 Koningen 25:18), en een nakomeling van Chilkia,
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de hogepriester die tijdens de regering van Josia een boekrol
met de tekst van de wet van de Heer vond (zie 2 Kronieken
34:14). Tijdens zijn ballingschap kon Ezra zijn taken als priester niet uitvoeren. In plaats daarvan heeft hij zijn tijd besteed
aan het bestuderen van de Hebreeuwse geschriften. Hij werd
‘een schrijver, goed onderlegd in de wet van Mozes’ (Ezra
7:6). Ezra zou ook de boeken 1 en 2 Kronieken hebben geschreven en het boek Nehemia zou hij hebben samengesteld
of geredigeerd. Al deze boeken zijn waarschijnlijk zo tussen
450-400 v.C. geschreven.

SITUATIE
Rond 605 v.C. viel de Babylonische koning Nebukadnessar
het land Juda binnen en begon de Joden weg te voeren. God
had zijn volk (bij monde van profeten) verteld dat dit als gevolg van hun ontrouw zou gebeuren, maar Hij had ook beloofd dat ze na zeventig jaar ballingschap zouden terugkeren.
Die terugkeer begon in 539 v.C., toen de Perzische koning
Cyrus de Babyloniërs versloeg en de Joden toestemming gaf
om groepsgewijs huiswaarts te keren. Een man genaamd
Zerubbabel leidde de eerste groep rond 538 v.C. naar Jeruzalem (zie Ezra 1-6). Ezra leidde de tweede groep rond 458
v.C. (zie Ezra 7-10) en in die tijd organiseerde hij de dienst
in de synagoge, was hij de eerste Schriftgeleerde en hielp hij
de canon van de Schrift samen te stellen en de Psalmen in
te delen. Rond 445 v.C., tijdens de regering van Artaxerxes,
de koning van Perzië, leidde Nehemia de derde groep huiswaarts (zie Nehemia 1-12).
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BELANGRIJKE THEMA’S
• Toen de Hebreeërs terug mochten naar huis, was hun
geestelijk herstel even belangrijk als hun nationale herstel.
• Het herstel van de tempel was een belangrijke stap in het
geestelijk herstel van het volk.
• De afgodendienst van de Hebreeërs kwam voort uit de uitheemse vrouwen die hun afgoden bleven dienen. Daarom
werd de mannen gevraagd van hun uitheemse vrouwen te
scheiden.

BELANGRIJKE TEKSTEN
Hij was er namelijk met heel zijn hart op gericht de wet van de
heer te onderzoeken, die na te leven, en de Israëlieten te leren
wat hun wetten en regels zijn (Ezra 7:10).

INHOUD
I. Het eerste herstel begint (1:1-4:24)
II. De tempel wordt herbouwd (5:1-6:22)
III. Het tweede herstel onder Ezra (7:1-8:36)
IV. Moreel en geestelijk herstel (9:1-10:44)
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NEHEMIA
Je staat op het punt de Abraham Lincoln van het Oude Testament te ontmoeten. Een gerespecteerd leider met een teder
hart. Je zult zijn tranen zien wanneer hij huilt vanwege onderdrukte en kwetsbare mensen.
Je staat op het punt de generaal George Patton van het
Oude Testament te ontmoeten. Een ruige leider. Niet bereid tot compromissen. Meedogenloos in de eis om perfect
te zijn. Hij strafte degenen die te zacht waren door ze op de
grond te drukken en een vloek over hun namen uit te spreken.
Je staat op het punt de Winston Churchill van het Oude
Testament te ontmoeten. Een staatsman. Uitgebreid beproefd. Weerstand biedend aan vijanden die hem van zijn
taken probeerden af te houden. Uitstijgend boven de kibbelende partijen die hem anders zouden afleiden.
De tederheid van Lincoln. Het vuur van Patton. De gewiekstheid van Churchill. Allemaal te vinden in een en dezelfde man: Nehemia.
Bij onze eerste ontmoeting draagt hij een koninklijk gewaad. Hij is de schenker van de koning. Maar ook al heeft hij
een machtige positie, zijn hart gaat uit naar de mensen in
Israël. Hij was een Hebreeër in Perzië. Toen hij hoorde dat
de tempel werd herbouwd, werd hij onrustig. Hij wist dat er
geen muur was om de tempel te beschermen.
Nehemia vroeg God hem te gebruiken om de stad te redden. God verhoorde zijn gebed door het hart van de Perzische koning te verzachten. Artaxerxes gaf hem zijn zegen, én
hij gaf hem materiaal om bij zijn project te gebruiken.
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Nehemia wisselde het koninklijk gewaad om voor een overall en ging aan de slag. Het project nam twaalf jaar in beslag
en kende al die tijd een moeizaam verloop. Hij werd werkelijk overal van beschuldigd, van het toestaan van slechte constructies tot het op macht belust zijn. Toen de muur af was
en de vijand er het zwijgen toe deed, vierde het volk feest en
ging Nehemia terug naar Perzië.
Na twaalf jaar keerde hij terug naar Jeruzalem. De muren
waren sterk, maar de mensen waren zwak geworden. Het
geloof was in de vergetelheid geraakt en discipline was een
slecht woord geworden. Nehemia ging dan ook opnieuw aan
het werk.
Hij ging naar zijn kast, hing zijn koninklijk gewaad op, liet
zijn overall hangen, stofte zijn mantel af en ging de mensen
een lesje leren over moreel gedrag. Hij wond er geen doekjes
om. ‘Ik maakte hun daarover verwijten, ik vervloekte hen,
sommige mannen sloeg ik, ik trok de haren uit hun hoofd’
(13:25). Niet bepaald een doorsnee bijbelstudie.
Maar Nehemia was ook geen doorsnee mens.

AUTEUR EN DATUM
Nehemia werkte als ‘schenker’ voor de Perzische koning Artaxerxes, die regeerde van ongeveer 464-424 v.C. In deze
functie was Nehemia verantwoordelijk voor het serveren van
drank aan de koninklijke tafel en moest hij ervoor zorgen dat
de koning niet vergiftigd werd. Door Nehemia’s positie en
nauwe band met Artaxerxes kon hij invloed uitoefenen op de
koning en toestemming krijgen om een derde groep Joodse
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ballingen naar huis te brengen. Hoewel het boek vanuit het
perspectief van Nehemia is geschreven, denkt men dat de
boeken Ezra en Nehemia oorspronkelijk één geheel vormden.
Waarschijnlijk heeft Ezra het boek samengesteld uit Nehemia’s aantekeningen en herinneringen, rond 450-400 v.C.

SITUATIE
Zoals gezegd leidde Ezra rond 458 v.C. de tweede groep ballingen terug naar Jeruzalem. De mensen die terugkeerden
naar Juda ontdekten dat hun gebied kleiner was geworden
en omringd werd door vijandig gezinde buren. Rond 445 v.C.
bereikte Nehemia, die in de Perzische stad Susa woonde, het
bericht dat de muren van Jeruzalem niet herbouwd waren.
Nehemia diende een verzoek in bij Artaxerxes en kreeg toestemming om een derde groep ballingen terug te brengen
naar hun vaderland. De gebeurtenissen in Nehemia vertellen over de moeite van het volk om de muur in tweeënvijftig
dagen te herbouwen, terwijl ze voortdurend door vijanden
van buitenaf werden aangevallen en intern met schermutselingen te maken hadden – die alle het project dreigden te
doen ontsporen. De laatste hoofdstukken van Nehemia en
het boek Maleachi vormen waarschijnlijk de laatste oudtestamentische teksten, zowel wat betreft het tijdsbestek van
de gebeurtenissen als de datum waarop de boeken geschreven zijn.
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BELANGRIJKE THEMA’S
• Nehemia had verdriet dat zijn vaderland niet snel genoeg
herstelde.
• Bij de bouw van de muur had Nehemia met tegenstand te
maken, maar hij overwon die door een goede organisatie
en de trouw van zijn landgenoten.
• Nehemia wijdde de muur toe aan de Heer voor hij terugkeerde naar Babylonië.

BELANGRIJKE TEKSTEN
De Levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor
en gaven er uitleg bij; zo verschaften ze inzicht in het gelezene
(Nehemia 8:8).

INHOUD
I. De muur wordt herbouwd (1:1-7:73)
II. Geestelijke vernieuwing (8:1-10:40)
III. Het volk, de priesters en Levieten (11:1-12:26)
IV. Nehemia wijdt de muur in en brengt verandering op gang
(12:27-13:31)
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LES 1

GODS LEIDING VOLGEN
De familiehoofden van de stammen Juda en
Benjamin, de priesters en de Levieten, allen die
God daartoe aanzette, maakten zich gereed om
naar Jeruzalem te vertrekken en te beginnen met de
bouw van de tempel van de heer.
Ezra 1:5
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REFLECTIE
Wanneer had je het gevoel dat God je vroeg iets te doen en
heb je naar die roep gehandeld? Welke zegeningen heb je als
gevolg van je gehoorzaamheid ervaren?

SITUATIE
Na de regering van koning Salomo werd het verenigde land
Israël verdeeld in twee gedeelten – het grotere koninkrijk ‘Israël’ in het noorden en het kleinere koninkrijk ‘Juda’ in het
zuiden. Enkele koningen die deze volken gingen regeren, waren God trouw, maar de meesten leidden hun volk naar afgoderij en zonden. Als gevolg daarvan liet God het Assyrische
Rijk het volk Israël in 722 v.C. veroveren en de mensen opnemen in hun cultuur. Juda hield tot ongeveer 605 v.C. stand.
Toen vielen de Babyloniërs het land binnen, maar deze keer
hield God het Joodse volk tijdens hun ballingschap in stand.
De gebeurtenissen in Ezra spelen zich zo’n zeventig jaar later
af, toen de Perzische koning Cyrus de Babyloniërs veroverde
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en toestemming begon te geven om de mensen uit Juda terug te laten gaan naar hun vaderland.

OBSERVATIE
Lees Ezra 1:1-11.

VERKENNING
1. 	Wat betekent het volgens jou dat Ezra schrijft dat God
‘de koning ertoe aan[zette]’ om het besluit bekend te maken dat de Joodse ballingen huiswaarts mochten keren?
2. 	Hoe gaf Cyrus, de koning van het grootste rijk uit die
tijd, blijk van onderdanigheid aan God?
3. 	Wat maakt – in het licht van de benarde situatie van de
Joden – dat Cyrus’ daden van betekenis zijn?
4. 	Welke instructies geeft Cyrus aan het Joodse volk?
5. 	Waarom was het voor degenen die achterbleven belangrijk om steun te bieden aan de mensen die bereid waren
te gaan om de tempel in Jeruzalem te herbouwen?
6. 	Waarom gaf Cyrus de voorwerpen uit de tempel die
koning Nebukadnessar had weggevoerd terug aan het
Joodse volk?

INSPIRATIE
Vind jij het lastig om in het donker te wandelen? Moeilijk
om je weg door een kamer te vinden als het licht uit is of
je je ogen dicht hebt? Probeer dan eens op drie kilometer
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hoogte een klein vliegtuigje te besturen. Zonder te kijken,
dus.
Jim O’Neill heeft dat gedaan. Overigens niet omdat dat
zijn bedoeling was. De 65-jarige piloot was begonnen aan
een solovlucht van Glasgow, Schotland, naar Colchester in
Engeland. De reis zou in totaal vier uur duren, maar toen
hij veertig minuten onderweg was, merkte hij dat hij opeens
niet goed meer kon zien. In eerste instantie dacht hij verblind te zijn door de zon, maar al snel realiseerde hij zich dat
er iets veel ergers aan de hand was. ‘Opeens kon ik de metertjes vlak voor me niet meer zien. Alles was even wazig. Ik was
volkomen hulpeloos.’
Dat gaf de uitdrukking ‘blind vliegen’ een heel nieuwe betekenis.
Later bleek dat hij een herseninfarct had gehad. O’Neill
zocht op de tast naar de radio van zijn Cessna en stuurde
een noodsignaal de lucht in. De luchtverkeersleiding nam
contact op met Paul Gerrard, een commandant van de Royal
Air Force die zojuist in diezelfde omgeving een training had
afgerond, en hij ging op weg naar O’Neill. Hij vond het vliegtuigje en begon met de getroffen piloot te praten.
De commandant vertelde O’Neill wat hij moest doen.
Zijn instructies waren eenvoudig en geruststellend: ‘Een
flauwe bocht naar rechts, alsjeblieft. Klein beetje naar links.
Iets naar rechts.’ Hij bleef vlak bij O’Neill vliegen, nooit verder dan 150 meter bij hem vandaan, en begeleidde hem op
die manier naar de dichtstbijzijnde landingsbaan. Toen ze
daar waren aangekomen, begonnen de twee vliegtuigen te
dalen. Toen hem gevraagd werd of hij de landingsbaan onder
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zich kon zien, verontschuldigde O’Neill zich: ‘Nee, meneer,
die zie ik niet.’ O’Neill zou het vliegtuig aan de grond moeten
zetten op basis van vertrouwen, zonder iets te kunnen zien.
Hij raakte de landingsbaan, maar stuiterde weer omhoog.
En dat gebeurde de tweede keer weer. Maar bij de achtste
poging wist de blinde piloot een vrijwel volmaakte landing
te maken.
Kun je je voorstellen wat O’Neill doormaakte? De meesten van ons wel. Misschien zijn we niet getroffen door een
herseninfarct, maar door een scheiding. Misschien heb je
een ziek kind of bezwijkt je lichaam langzaam maar zeker
aan kanker. Niet midden in een vlucht, maar zomaar halverwege je carrière, het schooljaar of je leven. We zien nergens
een veilige landingsbaan en zenden wanhopig allerlei noodsignalen op naar de hemel. We weten hoe eng het is om blind
te vliegen.
Maar in tegenstelling tot O’Neill horen wij meer dan één
stem. Talloze stemmen bestormen onze cockpit. Een presentator van een talkshow roept ons op tot bezorgdheid. De
new-agegoeroe zegt dat we ons moeten ontspannen. Het
financiële katern voorspelt een recessie. De dominee zegt
dat we moeten bidden; de professor zegt dat dat onzin is.
Zo veel meningen! ‘Val een paar kilo af.’ ‘Volg een vetarm
dieet.’ ‘Kom bij onze kerk.’ ‘Probeer onze kristallen.’ Meer dan
genoeg om je handen tegen je oren te willen drukken en hard
weg te rennen…
Tja, die stemmen… Hoe kunnen we de juiste kiezen?
Wij hebben wat Jim O’Neill ook had: de stem van de commandant die ons thuisbrengt. Laten we daar dan ook naar
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luisteren, oké? Laten we het noodsignaal opzenden en dan
Gods leiding volgen. Als we dat doen, zullen we horen wat
O’Neill hoorde.
BBC News zond de laatste vier minuten van het radioverkeer tijdens deze vlucht uit op televisie. Luister maar, dan zul
je de geduldige stem van een zelfverzekerde commandant
horen. ‘Je hebt de landingsbaan deze keer gemist… Maak nog
een flauwe bocht naar rechts… Ietsje verder nog… Laat het
vliegtuig wat naar links zweven… Maak je geen zorgen… Een
beetje bijsturen naar links. Links… Nog wat verder naar links.
En dalen… Naar links, naar links… Hé, geen probleem… Kun
je de landingsbaan nu zien?… Dus je kunt de landingsbaan
niet zien?... Langzaam blijven dalen…’
En toen, uiteindelijk: ‘Je kunt nu veilig landen.’
Ik zie al uit naar het moment waarop ik dat laatste zinnetje zal horen. En jij? (Uit: Gods verhaal, jouw verhaal van Max
Lucado.)

REACTIE
7. 	Op welke momenten in je leven moest je handelen ‘op
basis van vertrouwen, zonder iets te kunnen zien’?
8. 	Waarom is het vaak moeilijk om een geloofsstap te zetten wanneer je het gevoel hebt dat God je leidt?
9. 	Hoe heb je geleerd onderscheid te maken tussen de verschillende ‘stemmen’ wanneer je wilt weten of God jou
vraagt iets te doen?
10. 	Wat leer je van het voorbeeld van de Joodse ballingen die
gehoor geven aan Gods roep om de reis naar Jeruzalem

27

BWezra(cor).indd 27

02-06-20 09:29

EZRA EN NEHEMIA

te ondernemen en te beginnen met de herbouw van de
tempel?
11.	Op welke manieren brengt God zijn wil vandaag de dag
aan jou over?
12. 	Op welke manieren heeft God je geholpen de dingen te
doen die Hij van je vroeg?

LEVENSLESSEN
Een van de meest verbazingwekkende titels die Cyrus, de
Perzische koning, heeft gekregen, was ‘messias’. Wie zou een
ongelovige als Cyrus met die titel durven aanspreken? Niemand anders dan God zelf: ‘Dit zegt de heer tegen Cyrus,
zijn gezalfde’ (Jesaja 45:1, mijn cursivering). Het woord gezalfde, dat ook kan worden vertaald als messias, verwijst naar iemand die door God wordt uitverkoren om zijn verlossing te
bewerkstelligen. In deze situatie gebruikte God Cyrus om de
Joodse ballingen terug te voeren naar Jeruzalem. Later stuurde Hij zijn eigen Zoon om allen die in Hem geloven weer in
zijn verbond op te nemen. Het boek Ezra laat zien dat God
macht heeft over alle menselijke aangelegenheden en dat Hij
iedereen, alles en elke situatie voor zijn goddelijke doeleinden kan gebruiken. Alle aspecten van het leven kan Hij gebruiken om ons terug te brengen bij Hem.

TOEWIJDING
Vader, wij willen bereid zijn alles op te geven om U te volgen.
Help ons in te zien dat de meest waardevolle dingen die deze
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wereld te bieden heeft, niets waard zijn vergeleken met de zegeningen die U geeft aan wie U gehoorzamen. Open onze oren om
uw stem te verstaan en help ons U te gehoorzamen.

ZELFREFLECTIE
Welke stap in gehoorzaamheid vraagt God jou deze week te
zetten?

VERDIEPING
Om de boeken Ezra en Nehemia tijdens deze twaalf lessen
helemaal door te lezen: lees Ezra 1:1-2:70. Meer bijbelgedeelten over God gehoorzamen vind je in Jozua 24:14-15; Micha
6:6-8; Matteüs 7:21-27; Johannes 14:15-21; Handelingen 5:2732; Romeinen 6:11-18; 1 Petrus 1:13-14 en 1 Johannes 3:19-24.
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Toen de Israëlieten terugkeerden uit Babel naar Jeruzalem,
vonden ze een stad in puin, inclusief de tempel. De bijbelboeken Ezra en Nehemia gaan over twee leiders die zich
inzetten voor de wederopbouw van Jeruzalem en de tempel.
Beiden vervulden daarin een eigen rol: Ezra herstelde de
dienst aan God door de geboden van God onder het stof
vandaan te halen. Nehemia bouwde de stad weer op. Deze
beide rollen zien we vandaag de dag nog steeds terug in de
kerkelijke gemeente. Dat maakt de bijbelstudies in dit boek
actueel voor deze tijd.

In de serie Lessen voor het leven brengt Max Lucado de Bijbel
tot leven in twaalf lessen vol intrigerende vragen, inspirerende
verhalen en indringende overdenkingen. Elke les omvat een
openingsreflectie, achtergrondinformatie, verkennende
vragen, inspirerende gedachten van Max en een afsluiting die
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aanspoort tot verdere reflectie. Lessen voor het leven kan zowel in een kleine groep als voor zelfstudie worden gebruikt.
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