3. Wie is

Dat is, is er iemand onder ulieden
wonende, die van Gods volk is, zijnde een
Jood, of Israëliet. Vergelijk Deut. 20:5. onder

Ezra

ulieden van al Zijn volk? Zijn God zij
met hem, en hij trekke op naar
Jeruzalem Dat is, die deze plaats verkoren

Ezra 1

1. In het eerste jaar

Hebreeuws, in het ene
jaar; dat is in het eerste, te weten, zijner
regering te Babel, of der monarchie, want hij
had al tevoren in Perzië over de twintig jaren
geregeerd. nu van Kores, Hebreeuws,
Coresch. Anders gemeenlijk genoemd Cyrus.
Zie ook van dezen Jes. 44:28, en Jes. 45:1,13.

koning van Perzie, opdat volbracht
wierd het woord des HEEREN, uit
den mond van Jeremia, Zie Jer. 25:12,
en Jer. 29:10; waar God uitdrukkelijk belooft
zijn volk uit de gevangenis van Babel te
verlossen, als die zeventig jaren zou hebben
geduurd, die nu juist verlopen waren, naar
sommiger rekening, in het jaar van de
schepping der wereld omtrent 3434, want de
gevangenis was, naar hun gevoelen,
begonnen in het jaar 3364. verwekte Of,
wekte op, maakte wakker.

de HEERE den

geest van Kores,

Hebreeuws, Coresch.
Anders gemeenlijk genoemd Cyrus. Zie ook
van dezen Jes. 44:28, en Jes. 45:1,13. koning

van Perzie, dat hij een stem

Gelijk
Exod. 36:6. Zie aldaar, en 2 Kron. 36:22, en
Neh. 8:16, enz. liet doorgaan door zijn

ganse koninkrijk, zelfs ook in
geschrift, zeggende:
2. Zo zegt Kores, koning van Perzie: De
HEERE, de God des hemels, heeft mij
alle koninkrijken der aarde gegeven;
en Hij heeft mij bevolen Of, heeft mij
opgelegd; te weten door het woord zijner
profeten, dat mij is bekend gemaakt en door
verwekking mijns geestes. Zie Ezra 1:1, en Jes.
44:28, en Jes. 45:1,13. Anders, heeft van mij
bevolen. Hem een huis te bouwen te

Jeruzalem, hetwelk in Juda
land van Juda. is.

Dat is, het

heeft om aldaar op een bijzondere wijze
tegenwoordig te zijn, zijnen naam te
openbaren, en naar zijn voorschrift gediend te
zijn. Vergelijk onder, Ezra 6:12, en Ezra 7:15.
Anderen aldus: Hij is de God dat te weten,
huis te Jeruzalem is; alzo Ezra 1:4,5., dat in

Juda is, en hij bouwe het huis des
HEEREN, des Gods van Israel; Hij is
de God, Die te Jeruzalem Dat is, die
deze plaats verkoren heeft om aldaar op een
bijzondere wijze tegenwoordig te zijn, zijnen
naam te openbaren, en naar zijn voorschrift
gediend te zijn. Vergelijk onder, Ezra 6:12, en
Ezra 7:15. Anderen aldus: Hij is de God dat te
weten, huis te Jeruzalem is; alzo Ezra 1:4,5.

woont.
4. En al wie achterblijven Door gebrek van
middelen, of anderszins. zou in enige
plaatsen, Hebreeuws, uit, van. waar hij
als vreemdeling verkeert, dien zullen
de lieden zijner plaats bevorderlijk
Hebreeuws, opheffen, oplichten. zijn met
zilver, en met goud, en met have, en
met beesten; benevens een
vrijwillige gave, voor het huis Gods,
Die te Jeruzalem woont.
5. Toen maakten zich op de hoofden
der vaderen van Juda en Benjamin,
Hieronder worden begrepen die van andere
stammen mede opgetogen zijn; 1 Kron. 9:2,3,
enz. en de priesteren en de Levieten,

benevens een iegelijk, wiens geest
God verwekte, dat zij optrokken om
te bouwen het huis des HEEREN, die
te Jeruzalem woont.
6. Allen nu, die rondom hen waren,
sterkten hunlieder handen met
zilveren vaten, met goud, met have,
en
met
beesten,
en
met
kostelijkheden; Zie Gen. 24:53. behalve

alles, Vergelijk Ezra 1:4. wat vrijwillig
gegeven werd.
7. Ook bracht de koning Kores uit, de
vaten van het huis des HEEREN, die
Nebukadnezar uit Jeruzalem had
uitgevoerd, en had gesteld in het
huis zijns gods.
8. En Kores, de koning van Perzie,
bracht ze uit door de hand van
Mithredath, den schatmeester, die
ze aan Sesbazar, Deze wordt gehouden
voor Zerubbabel, die in Chaldea alzo
vernoemd is. Zie onder, Ezra 3:2, en Ezra
5:2,14,16. den vorst van Juda,

toetelde.
9. En dit is hun getal: dertig gouden
bekkens, duizend zilveren bekkens,
negen en twintig messen;
10. Dertig
gouden
bekers,
vierhonderd en tien andere zilveren
bekers; Of, daaraan; te weten, volgende.
Of, van de tweede soort, of dubbele, dat is,
overdekte. andere vaten, duizend. Dat
is zo het sommigen verklaren, zij werden
geteld en geleverd bij het duizend, of, bij
duizenden, als zijnde kleiner en van mindere
waardij. Vergelijk Ps. 50:10. Sommigen
verstaan het van andere grote vaten, die
duizend zouden geweest zijn en, gevoegd bij
andere kleine vaten, die niet genoemd
worden, het navolgende getal zouden
uitmaken.

11. Alle vaten van goud en van zilver
waren vijf duizend en vierhonderd;
deze alle voerde Sesbazar op, met
degenen, Hebreeuws, met het opgevoerd
worden der gevangenis; dat is, dergenen, die
uit het Joodse land gevankelijk waren
weggevoerd. die van de gevangenis

opgevoerd werden, van Babel naar
Jeruzalem.
Ezra 2

1. Dit zijn de kinderen

Dat is, die in
Babylonië of Chaldea als gevangenen een
langen tijd gewoond hadden, daar andere
Israëlieten in verscheidene landen verstrooid

waren. Anders, kinderen der provincie, òf, des
landschaps, dat is, geboren in het Joodse
land, òf die van daar afkomstig waren; alzo
deze manier van spreken beide kan
betekenen; inwoning of geboorte. Vergelijk
Neh. 7:6. van dat landschap, die

optogen uit de gevangenis, van de
weggevoerden, die Nebukadnezar,
koning van Babel, weggevoerd had
naar Babel, die naar Jeruzalem en
Juda zijn wedergekeerd, een iegelijk
naar zijn stad;
2. Dewelken kwamen met Zerubbabel,
Zie boven, Ezra 1:8. Deze wordt Soro-babel
genoemd, #Matth. 1:13. Jesua anders Jozua
was priester. Zie onder, Ezra 3:2,9; Hagg. 1:1.
Dezen waren hoofden en leidslieden des
volks, met de andere oversten hierbij
genoemd. Vergelijk dit register dat sommigen
menen in Babylonië gesteld te zijn met het
andere. Neh. 7:6,7, enz., hetwelk gesteld, of
immers overzien, schijnt te wezen in Juda,
enigen tijd na de aankomst; er is enige
verscheidenheid van namen en getal,
overmits enige opgetekenden mogen
achtergebleven of onderweg gestorven zijn,
en andere naderhand aangekomen en
bijgevoegd, gelijk in zulke optochten pleegt te
gebeuren. Ook worden sommige namen
verscheidenlijk in beide plaatsen gesteld,
gelijk de lezer uit de vergelijking zal
vernemen. Jesua, Nehemia, Seraja,

Reelaja, Mordechai, Bilsan, Mizpar,
Bigvai, Rehum en Baena. Dit is het
getal der mannen des volks van
Israel.
3. De kinderen van Paros, Dat is,
nakomelingen, en zo in het volgende. twee
duizend honderd twee en zeventig.
4. De
kinderen
van
Sefatja,
driehonderd twee en zeventig.
5. De
kinderen
van
Arach,
zevenhonderd vijf en zeventig.
6. De kinderen van Pahath-Moab, van
de kinderen van Jesua-Joab, Anders,
en Joabs. twee duizend achthonderd
en twaalf.

7. De kinderen van Elam, duizend
tweehonderd vier en vijftig.
8. De
kinderen
van
Zatthu,
negenhonderd zestig.
9. De
kinderen
van
Zakkai,
zevenhonderd zestig.
10. De kinderen van Bani, zeshonderd
twee en veertig.
11. De
kinderen
van
Bebai,
zeshonderd drie en twintig.
12. De kinderen van Azgad, duizend
tweehonderd twee en twintig.
13. De kinderen van Adonikam,
zeshonderd zes en zestig.
14. De kinderen van Bigvai, twee
duizend zes en vijftig.
15. De
kinderen
van
Adin,
vierhonderd vier en vijftig.
16. De kinderen van Ater, van Hizkia,
acht en negentig.
17. De
kinderen
van
Bezai,
driehonderd drie en twintig.
18. De kinderen van Jora, honderd en
twaalf.
19. De
kinderen
van
Hasum,
tweehonderd drie en twintig.
20. De kinderen van Gibbar, vijf en
negentig.
21. De kinderen van Bethlehem, Dat is,
inwoners of geboortig van Bethlehem; alzo in
sommige volgende verzen, mannen, of lieden
van deze of gene plaats; idem Ezra 2:25, enz.,
kinderen van deze en die plaatsen. Vergelijk
boven, Ezra 2:1. honderd drie en

twintig.
22. De mannen van Netofa, zes en
vijftig.
23. De mannen van Anathoth,
honderd acht en twintig.
24. De kinderen van Azmaveth, twee
en veertig.
25. De kinderen van Kirjath-Arim,
Cefira en Beeroth, zevenhonderd
drie en veertig.
26. De kinderen van Rama en Gaba,
zeshonderd een en twintig.

27. De mannen van Michmas,
honderd twee en twintig.
28. De mannen van Beth-El en Ai,
tweehonderd drie en twintig.
29. De kinderen van Nebo, Anders
doorgaans in de Schriftuur genoemd Nob, een
stad der priesters, gelegen in Benjamin; zie 1
Sam. 21:1; Neh. 11:32. Een andere van dien
naam was er in den stam van Ruben, Num.
32:37,38; waarom deze genoemd wordt de
andere Nebo; Neh. 7:33. twee en vijftig.

30. De kinderen van Magbis, honderd
zes en vijftig.
31. De kinderen van den anderen
Elam, Van een anderen dan die boven, Ezra
2:7, vermeld is. duizend tweehonderd
vier en vijftig.
32. De
kinderen
van
Harim,
driehonderd en twintig.
33. De kinderen van Lod, Hadid en
Ono, zevenhonderd vijf en twintig.
34. De
kinderen
van
Jericho,
driehonderd vijf en veertig.
35. De kinderen van Senaa, drie
duizend zeshonderd en dertig.
36. De priesters. De kinderen van
Jedaja, Zie 1 Kron. 24:7. van het huis
van Jesua, negenhonderd drie en
zeventig.
37. De kinderen van Immer, Zie 1 Kron.
24:14. duizend twee en vijftig.
38. De kinderen van Pashur, Die de
voornaamste was onder de nakomelingen van
Malkia. Zie 1 Kron. 9:12, en 1 Kron. 24:9.

duizend tweehonderd zeven en
veertig.
39. De kinderen van Harim, Zie 1 Kron.
24:8. Het is aanmerkelijk dat hier van de vier
en twintig ordeningen, in Davids tijd
ingesteld, niet meer dan vier worden
verhaald, waarbij sommigen de vijfde voegen,
het huis van Jejua, Josadaks zoon. Van enige
herstelling der ordeningen, zie Neh. 12.

duizend en zeventien.
40. De Levieten. De kinderen van
Jesua en Kadmiel, van de kinderen
van Hodavja, vier en zeventig.

41. De zangers. De kinderen van Asaf
honderd acht en twintig.
42. De kinderen der poortiers. De
kinderen van Sallum, de kinderen
van Ater, de kinderen van Talmon,
de kinderen van Akkub, de kinderen
van Hatita, de kinderen van Sobai;
deze allen waren honderd negen en
dertig.
43. De Nethinim. Dat is, gegevenen.
Versta, de Gibeonieten, die, hun leven door
list behouden hebbende, Israël en den huize
Gods tot knechtelijke diensten zijn
overgegeven; zie Joz. 9:21,23. De kinderen

van Ziha, de kinderen van Hasufa, de
kinderen van Tabbaoth;
44. De kinderen van Keros, de
kinderen van Siaha, de kinderen van
Padon;
45. De kinderen van Lebana, de
kinderen van Hagaba, de kinderen
van Akkub;
46. De kinderen van Hagab, de
kinderen van Samlai, de kinderen
van Hanan;
47. De kinderen van Giddel, de
kinderen van Gahar, de kinderen van
Reaja;
48. De kinderen van Rezin, de
kinderen van Nekoda, de kinderen
van Gazzam;
49. De kinderen van Uza, de zonen
van Paeah, de kinderen van Bezai;
50. De kinderen van Asna, de
kinderen der Mehunim, de kinderen
der Nefusim;
51. De kinderen van Bakbuk, de
kinderen van Hakufa, de kinderen
van Harhur;
52. De kinderen van Bazluth, de
kinderen van Mehida, de kinderen
van Harsa;
53. De kinderen van Barkos, de
kinderen van Sisera, de kinderen van
Thamah;

54. De kinderen van Neziah, de
kinderen van Hatifa.
55. De kinderen der knechten van
Salomo. Die van de heidense volken
overgebleven zijnde, door den koning Salomo
dienstbaar zijn gemaakt; zie 1 Kon. 9:20,21.

De kinderen van Sotai, de kinderen
van Sofereth, de kinderen van
Peruda;
56. De kinderen van Jaala, de
kinderen van Darkon, de kinderen
van Giddel;
57. De kinderen van Sefatja, de
kinderen van Hattil, de kinderen van
Pocheret-Hazebaim, de kinderen van
Ami.
58. Al de Nethinim, en de kinderen
der knechten van Salomo, waren
driehonderd twee en negentig.
59. Dezen togen ook op van Telmelah, Deze twee Thelmelah en Thelharsa,
worden gehouden voor namen van plaatsen,
waar zij gewoond hadden, in Babylonië en
Mesopotamië. Tel-harsa, Cherub, Versta,
met hun huisgezinnen. Sommigen menen dat
deze drie volgende namen zijn van personen,
die met hun huigezinnen zijn opgetogen.
Anderen houden het mede voor namen van
plaatsen, en dat de personen in Ezra 2:60
verhaald worden. Addan en Immer;

doch zij konden hunner vaderen huis
en hun zaad niet bewijzen, Dat is, hun
geslacht, afkomst. of zij uit Israel waren.
60. De kinderen van Delaja, de
kinderen van Tobia, de kinderen van
Nekoda, zeshonderd twee en vijftig.
61. En van de kinderen der
priesteren, de kinderen van Habaja,
de kinderen van Koz, de kinderen
van Barzillai, die van de dochteren
van Barzillai, den Gileadiet, een
vrouw genomen had, en naar hun
naam genoemd was.
62. Dezen zochten hun register,
Hebreeuws,
geschrift.
Versta,
de
geslachtsregisters, die God te dien tijde heeft
willen bewaard hebben, opdat men mocht

weten uit welke familie de Messias zou
voortkomen, en opdat het priesterdom tot op
de komst van Christus bij Aärons linie mocht
blijven. onder degenen, Of, willende hun

die
in
het
geslachtsregister gesteld waren,
maar zij werden niet gevonden; Te
geslacht

bewijzen.

weten, hun
voorouders.

namen,

of

personen,

of

daarom werden zij als

onreinen

Hebreeuws,
zij
werden
verontreinigd van het priesterdom; dat is, zij
werden ongeschikt en niet gerechtigd
verklaard tot het priesterdom, en vervolgens
daarvan geweerd. van het priesterdom

geweerd.
63. En Hattirsatha

Dit houden sommigen
voor een Perzischen naam van zeker ambt of
dienst, als gezant, commissaris, stadhouder,
of gouverneur des konings, te weten,
Sesbazar; zie boven, Ezra 1:8. Alzo wordt
Nehemia ook genaamd; Neh. 8:10, en Neh.
10:1. zeide tot hen, dat zij van de

heiligste dingen

Hebreeuws, heiligheid
der heiligheden. Versta, hetgeen den priester
Versta, den hogepriester, bekleed met urim en
thummim, om den Heere in zware en duistere zaken
raad te vragen. Zie Num. 27:21.

ten deel viel van de

offeranden. niet zouden eten, totdat er

een priester

Versta, den hogepriester,
bekleed met urim en thummim, om den
Heere in zware en duistere zaken raad te
vragen. Zie Num. 27:21. stond met urim

en met thummim.
64. Deze ganse gemeente te zamen
Hebreeuws, als een. was twee en veertig
Daaronder mede gerekend degenen, die niet
konden bewijzen of zij uit Israël waren.
Hebreeuws, vier millioenen, twee duizend,
enz. duizend driehonderd en zestig.

65. Behalve hun knechten en hun
maagden, die waren zeven duizend
driehonderd zeven en dertig; en zij
hadden tweehonderd zangers en
zangeressen. Die zij medegenomen
hadden om God voor zijn weldaad te danken
en zich in de heilige muziek te oefenen, die in
de gevangenis was nagelaten.

66. Hun
paarden
waren
zevenhonderd zes en dertig; hun
muildieren, tweehonderd vijf en
veertig;
67. Hun kemelen, vierhonderd vijf en
dertig; de ezelen, zes duizend
zevenhonderd en twintig.
68. En sommigen van de hoofden der
vaderen, als zij kwamen ten huize Dat
is, ter plaatse waar het huis des Heeren
geweest was en weder gebouwd zou worden.

des HEEREN, die te Jeruzalem
woont, gaven vrijwilliglijk ten huize
Dat is, ter plaatse waar het huis des Heeren
geweest was en weder gebouwd zou worden.

Gods, om dat te zetten op zijn vaste
plaats.
69. Zij gaven naar hun vermogen tot
den schat des werks, Om in de
schatkamer des heiligdoms bewaard te
worden voor het bouwen des tempels. Zie 1
Kron. 26:20,26. aan goud, een en zestig

duizend drachmen,

Een drachma was
naar het gevoelen der geleerden het gewicht
van een vierendeel eens sikkels, of van een
Franse kroon. Zie 1 Kron. 29:7. Alzo bedroeg
deze som een en zestig duizend Franse
kronen. Hebreeuws, zes millioenen en
duizend. en aan zilver, vijf duizend

ponden,

Hebreeuws, manim; dat is, mijnen.
Zie 1 Kon. 10:17; 2 Kron. 9:16; Neh. 7:71,72.
Van Ezechiëls mina, zie Ezech. 45:12. en

honderd priesterrokken.
70. En de priesters en de Levieten, en
sommigen uit het volk, Der Levieten, te
weten, de zangers, enz., mitsgaders anderen
van de gemeente, als de knechten van
Salomo, enz. Zie Neh. 10:28, en Neh. 11:3; 2
Kron. 23:5. zo de zangers als de

poortiers, en de Nethinim Zie van
dezen boven, Ezra 2:43. woonden in hun
steden, en gans Israel in zijn steden.
Ezra 3

1. Toen nu de zevende maand

Genoemd
Thisri, passende eensdeels op onzen
September, eensdeels op October. In deze

en de kinderen
Israels in de steden waren,
verzamelde zich het volk, als een
enig man, Zie Richt. 20:1. te Jeruzalem.
2. En Jesua, Zie boven, Ezra 2:2. de zoon
van Jozadak, maakte zich op, en zijn
broederen,
Dat
is,
verwanten,
bloedvrienden, en zo in het volgende. de
priesters en Zerubbabel, de zoon van
Sealthiel, Dat is, kindskind; want hij was

hoogtijden des HEEREN, die
geheiligd waren; Zie Lev. 8:10. ook van
een ieder, die een vrijwillige
offerande den HEERE vrijwilliglijk
offerde.
6. Van den eersten dag af der zevende
maand begonnen zij den HEERE
brandofferen te offeren; doch de
grond van den tempel des HEEREN
was niet gelegd.
7. Zo gaven zij geld aan de houwers en
werkmeesters,
Houthouwers
en

een zoon van Pedaja, die Sealthiëls zoon was;
1 Kron. 3:17,18,19. Hij wordt Matth. 1:12
Salathiël genoemd. en zijn broederen,
Dat is, verwanten, bloedvrienden, en zo in het
volgende. en zij bouwden het altaar

steenhouwers, die hout uit de bossen en
stenen uit de rotsen zouden houwen. Het
Hebreeuwse woord begrijpt beiden, en
beiden waren tot het bouwen des tempels
nodig. ook spijs en drank, Naar het

des Gods van Israel, om daarop
brandofferen te offeren, gelijk
geschreven is in de wet van Mozes,
den man Gods. Zie Richt. 13:6.
3. En zij vestigden het altaar op zijn
stelling, maar met verschrikking, Dat

en
olie, aan de Sidoniers en aan de
Tyriers, om cederenhout van den
Libanon Zie 1 Kon. 4:33. te brengen aan
de zee naar Jafo, Anders genaamd Joppe;
Hand. 9:36. Zie 2 Kron. 2:16. naar de
vergunning van Kores, koning van
Perzie, aan hen.
8. In het tweede jaar nu hunner
aankomst ten huize Gods te
Jeruzalem, in de tweede maand,

maand werd het loofhuttenfeest gehouden;
Lev. 23:24; Num. 29:12. aankwam,
Hebreeuws, aanraakte.

is, zij lieten den godsdienst niet na, hoewel
bevreest zijnde, enz. Anders, want vrees was
op hen van, enz.; dat is, zij zochten door de
oefening van den waren godsdienst zich te
verzekeren tegen hun vijanden. die over

hen was, vanwege de volken der
landen; Versta, de omliggende omstreken,
waarin hun vijanden woonden. Zie onder,
Ezra 4:7,8,9,10, enz. en zij offerden

daarop brandofferen den HEERE,
brandofferen des morgens Zie Num.
28:3,4, enz. met de aantekening. en des
avonds.
4. En zij hielden het feest der
loofhutten, gelijk geschreven is; en
zij offerden brandofferen dag bij dag
in getal, naar het recht, Zie Num. 29:12,
enz. van elk Hebreeuws, het woord, of, de
zaak eens dags op zijn dag. dagelijks op
zijn dag.
5. Daarna ook het gedurig Zie Num. 28:6.
brandoffer, en van de nieuwe
maanden, en van alle gezette

exempel van Salomo; 1 Kon. 5:6,9,11.

Genoemd Jiar, passende eensdeels op April,
anderdeels
op
Mei.
begonnen

Zerubbabel, de zoon van Sealthiel,
en Jesua, de zoon van Jozadak, en de
overige hunner broederen, de
priesters en de Levieten, en allen,
die uit de gevangenis te Jeruzalem
gekomen waren; en zij stelden de
Levieten, van twintig jaren Hebreeuws,
een zoon van twintig jaar. oud en
daarboven, om opzicht te nemen
over het werk van des HEEREN huis.
9. Toen stond Jesua, zijn zonen en zijn
broederen, en Kadmiel met zijn
zonen, kinderen van Juda, Boven, Ezra
2:40 genoemd Hodavja, en Neh. 7:43 Hodeva.

als een man, om opzicht te hebben
over degenen, die het werk deden

aan het huis Gods, met de zonen van
Henadad, hun zonen en hun
broederen, de Levieten.
10. Als nu de bouwlieden den grond
van des HEEREN tempel legden, zo
stelden zij de priesteren, aangekleed
zijnde, Te weten, met de priesterlijke
klederen. met trompetten, en de
Levieten, Asafs zonen, met cimbalen,
om den HEERE te loven, naar de
instelling van David, Hebreeuws, naar de
handen; dat is gelijk sommigen verstaan, met
psalmen, die David gemaakt en daartoe
verordineerd had. Zie 2 Kron. 5:13, en 2 Kron.
29:27, en vergelijk 1 Kron. 16:7, enz. den

koning van Israel.
11. En zij zongen bij beurten, met den
HEERE te loven en te danken, dat Hij
goedig is, dat Zijn weldadigheid tot
in eeuwigheid is over Israel. En al het
volk juichte met groot gejuich, als
men den HEERE loofde over de
grondlegging van het huis des
HEEREN.
12. Maar velen van de priesteren, en
de Levieten, en hoofden der
vaderen, die oud waren, die het
eerste huis gezien hadden, dit huis in
zijn grondlegging Sommigen aldus: die
het eerste huis op zijn grondvesting gezien
hadden, dit huis nu voor hun ogen zijnde, enz.
De zin is dat zij, de grondlegging van dezen
tempel met hun ogen nu aanschouwende en
die met den grond van den eersten tempel
vergelijkende, daaruit lichtelijk konden
afnemen hoeveel het gebouw van het
voorgaande zou verschillen. Zie Hagg. 2:3.

voor hun ogen zijnde, weenden met
luider stem; maar velen verhieven
de stem met gejuich en met
vreugde.
13. Zodat het volk niet onderkende
de stem van het gejuich der
vreugde, van de stem des geweens
van het volk; want het volk juichte

met groot gejuich, dat de stem tot
van verre gehoord werd.
Ezra 4

1. Toen nu de wederpartijders Zie van
dezen Ezra 4:7,8,9. van Juda en
Benjamin hoorden, dat de kinderen
der gevangenis Hebreeuws, vervaring, of,
vervoering, wegvoering, ballingschap; dat is,
die weggevoerd en gevangen geweest waren
in Babel; alzo dikwijls in het volgende. den

HEERE, den God Israels, den tempel
bouwden;
2. Zo kwamen zij aan tot Zerubbabel,
en tot de hoofden der vaderen, en
zeiden tot hen: Laat ons Veinzende
vriendschap en gemeenschap der religie maar
zoekende onder dien dekmantel het goede
werk te beletten, of hun afgoderij in den
tempel in te voeren, of met den reinen
godsdienst te vermengen. Zie 2 Kon.
17:29,30,31,32,33,34.
Daarom
is
dit
huichelachtig verzoek hun afgeslagen. met

ulieden bouwen, want wij zullen uw
God zoeken, gelijk gijlieden ook
hebben wij Hem geofferd Anders, wij
hebben niet geofferd. sinds de dagen van
Esar-Haddon, den koning van Assur,
die ons herwaarts heeft doen
optrekken.
3. Maar Zerubbabel, en Jesua, en de
overige hoofden der vaderen van
Israel zeiden tot hen: Het betaamt
niet, Hebreeuws, ulieden en ons niet; of,
gijlieden en wij hebben niet; te weten, met
elkander te doen in deze zaak. dat

gijlieden en wij onzen God een huis
bouwen; maar wij alleen Aldus kan het
Hebreeuwse woord Jachad dat dikwijls
tezamen, tegelijk, met elkander, bijeen, ineen
betekent hier bekwamelijk genomen worden,
gelijk Jachis ook een enigen, eenlijken,
eenzamen betekent. Zie van gelijke Job 34:29;
Hos. 11:7; idem Ps. 33:15. Anders, wij die hier
tezamen zijn, zullen, enz. Of, wij alleen zullen
tezamen, enz. zullen het den HEERE,

den God Israels, bouwen, gelijk als

de koning Kores, koning van Perzie,
ons geboden heeft.
4. Evenwel maakte Dat is, braken den lust
en ijver van Gods volk, en maakten hen flauw
en trager in het bouwen. het volk des

lands Gelijk boven, Ezra 3:3. de handen
des volks van Juda slap, en
verstoorde hen in het bouwen;
5. En zij huurden tegen hen
raadslieden, om hun raad te
vernietigen, Te weten, het goede
voornemen der Joden. al de dagen van
Kores, koning van Perzie, tot aan het
koninkrijk van Darius, Hebreeuws,
Darjavesch; zie onder, Ezra 4:24. den
koning van Perzie.
6. En onder het koninkrijk van
Ahasveros, Hebreeuws, Achaschverosch,
anders genoemd Assuerus. Wie deze geweest
is, daarvan is verscheiden gevoelen.
Sommigen verstaan Cambyses, den zoon van
Cyrus, anderen den vermaarden Xerxes. in

het begin zijns koninkrijks, schreven
zij een aanklacht tegen de inwoners
van Juda en Jeruzalem.
7. En in de dagen van Arthahsasta
Hebreeuws,
Artach-schaschtha,
anders
genoemd Artaxerxes, dien sommigen menen
geweest te zijn Artaxerxes Longimanus; dat is
Langhand. schreef Bislam, Mithredath,

Tabeel, en de overigen Chaldeeuws, het
overige, en zo in het volgende, dat is, de
ander, de rest. van zijn gezelschap,
Versta, de andere leden van den Raad, die de
koningen van Perzië in deze omstreken, over
de rivier Eufraat gelegen, gesteld hadden.
aan Arthahsasta Hebreeuws, Artachschaschtha, anders genoemd Artaxerxes, dien
sommigen menen geweest te zijn Artaxerxes
Longimanus; dat is Langhand., koning van

Perzie; en de schrift des briefs was in
het Syrisch geschreven, en in het
Syrisch uitgelegd. Dat is, geschreven niet
alleen met Syrische letters, maar ook met
Syrische woorden, zoals enigen dat verklaren.
Syrisch, dat is, Chaldeeuws, welke spraak de
Joden in Babylonië mede geleerd hebben.

8. Rehum, de kanselier,

Chaldeeuws, heer,
of, meester des raads; dat is, president des
Raads, of kanselier. en Simsai, de

schrijver, Of, secretaris. schreven een
brief tegen Jeruzalem, aan den
koning Arthahsasta, op deze manier:
Of, aldus, als volgt, gelijk wij zullen zeggen,
enz.
9. Toen Rehum, Te weten, is dit geschreven.

de kanselier, en Simsai, de schrijver,
en de overigen van hun gezelschap,
de Dinaieten, Dit zijn alle namen van
verscheidene heidense volken, die de koning
van Assyrië overgezonden had, om in de
plaats der tien stammen Israëls te gaan
wonen, uit welke alle een Raad des konings
tot zijn dienst in deze streken was opgericht.

de Afarsathchieten, de Tarpelieten,
de Afarsieten, de Archevieten, de
Babyloniers, de Susanchieten, de
Dehavieten, de Elamieten,
10. En de overige volkeren, die de
grote en vermaarde Asnappar Boven,
Ezra 4:2, genoemd Esarhaddon. heeft
vervoerd, en doen wonen in de stad
van Samaria, Anders, steden der
Samaritanen. ook de overigen, aan
deze zijde der rivier, Eufraat. en op
zulken tijd. Of, op dienzelven tijd.
Chaldeeuws, Cheheneth. Dit schijnt te wezen
de datum des briefs, voor of bovenaan
gesteld zijnde, gelijk hedendaags nog velen
gewoon zijn te doen; alzo onder, Ezra 4:11,17,
in des konings antwoord, en Ezra 7:12. Uit
welke plaatsen afgenomen wordt, dat
Cheheneth geen naam is van een zeker volk,
gelijk sommigen menen.

11. Dit is een afschrift des briefs, dien
zij aan hem, aan den koning
Arthahsasta, zonden: Uw knechten,
de mannen Chaldeeuws, de man, of de
mens; dat is, een ieder. aan deze zijde
der rivier, en op zulken tijd.
12. Den koning zij bekend, dat de
Joden, die van u zijn opgetogen, tot
ons gekomen zijn te Jeruzalem,
bouwende die rebelle en die boze

stad, waarvan zij de muren
voltrekken, en de fondamenten
samenvoegen. Chaldeeuws eigenlijk, aan
elkander naaien, of lappen.

13. Zo zij nu den koning bekend,
indien dezelve stad zal worden
opgebouwd,
en
de
muren
voltrokken, dat zij den cijns, Het
Chaldeeuwse woord betekent eigenlijk maat
enzovoorts cijns, tribuut, schatting, of schat;
dien een ieder naar de mate zijner goederen
den koning moest geven; Neh. 5:4. Zie ook
onder, Ezra 4:20, en Ezra 7:24. ouden

impost,

Impost, die men vanouds gewoon
was op allerlei koophandel te stellen. Anders,
hoofdschatting. en tol Op de havens en in
het passeren der heirwegen, rivieren, enz.
Sommigen maken van deze drie soorten maar
twee, en zetten het aldus over: Zij zullen den
ouden schot en tol niet geven. niet zullen

geven, en gij zult

Zo gij koning hun
voornemen niet belet. Anders, zij zal; te
weten, Jeruzalem. aan de inkomsten der

koningen Of, de schatkamer. schade
aanbrengen.
14. Nu, omdat wij salaris Chaldeeuws,
het zout van het paleis hebben gezouten, of
met het zout, enz.; dat is omdat wij in des
konings paleis zijn opgevoed en onze
traktementen vandaar hebben, of met soldij
bezoldigd worden. Alzo worden salaris dat
van zout komt, idem sold, maand zouts en
meer andere manieren van spreken
hedendaags gebruikt, omdat het zout nodig is
tot des mensen onderhoud; gelijk het woord
brood ook voor des mensen onderhoud in het
algemeen genomen wordt. uit het paleis

trekken, en het ons niet betaamt des
konings oneer te zien, Chaldeeuws
eigenlijk, naaktheid, blootheid, ontbloting;
hetwelk sommigen verstaan van de beroving
zijner middelen, uit Ezra 4:13. daarom

hebben wij gezonden, en dit den
koning bekend gemaakt;
15. Opdat men zoeke in het boek der
kronieken uwer vaderen, Chaldeeuws,
der gedachtenissen. zo zult gij vinden in

het boek der kronieken, en weten,
Dat is, bevinden. dat dezelve stad een
rebelle stad geweest is, en den
koningen en landschappen schade
aanbrengende, en dat zij daarbinnen
afval gesticht hebben, Chaldeeuws,
gemaakt. Alzo Ezra 4:19. van oude tijden
af; Chaldeeuws, van de dagen der
eeuwigheid. Alzo Ezra 4:19. daarom is
dezelve stad verwoest.
16. Wij maken dan de koning bekend,
dat, zo dezelve stad zal worden
opgebouwd, en haar muren
voltrokken, gij daardoor Dat is, zij zullen
u alles, wat gij aan deze zijde van de Eufraat
bezit, ontwenden en afvallig maken. geen

deel zult hebben aan deze zijde der
rivier.
17. De koning zond antwoord aan
Rehum, den kanselier, en Simsai,
den schrijver, en de overigen van
hun gezelschappen, Dat is, collegiën, of
metgezellen. die te Samaria woonden;
mitsgaders aan de overigen van deze
zijde der rivier aldus: Vrede,
Chaldeeuws, Schelam en Chebet. Vergelijk
boven, Ezra 4:10. Anderen nemen beide voor
namen der plaatsen, waar Rehum en Simsai
woonden. en op zulken tijd.

18. De brief, dien gij aan ons geschikt
hebt, is duidelijk voor mij gelezen.
19. En als van mij bevel gegeven was,
Chaldeeuws, gesteld. En alzo dikwijls in het
volgende. hebben zij gezocht en

gevonden, dat dezelve stad zich van
oude tijden Gelijk boven, Ezra 4:15. af
tegen de koningen heeft verheven,
en rebellie en afval daarin gesticht
is.
20. Ook zijn er machtige koningen
geweest over Jeruzalem, die
geheerst hebben overal aan gene
zijde der rivier; en hun is cijns, oude
impost en tol gegeven.
21. Geeft dan nu bevel, om diezelve
mannen De Joden. te beletten, dat

diezelve stad niet opgebouwd
worde, totdat van mij bevel zal
worden gegeven.
22. Weest gewaarschuwd, van feil in
dezen te begaan; waarom zou het
verderf tot schade der koningen
aanwassen?
23. Toen, van dat het afschrift des
briefs van den koning Arthahsasta
voor Rehum, en Simsai, den
schrijver, en hun gezelschappen
gelezen was, togen zij in haast naar
Jeruzalem tot de Joden, en beletten
hen met arm en geweld. Dat is, niet
gewapende hand.

24. Toen hield het werk op van het
huis Gods, Die te Jeruzalem woont,
ja, het hield op tot in het tweede
jaar van het koninkrijk van Darius,
Door dezen verstaan enigen Darius, den zoon
van Hystaspis, die na Cambyses heeft
geregeerd. Anderen menen, het is Darius
Nothus geweest, die geregeerd heeft na
Artaxerxes Longimanus en vóór Artaxerxes
Mnemon. De aandachtige lezer zal van dezen
zelf kunnen oordelen. den koning van

Perzie.
Ezra 5

1. Haggai nu, de profeet, en Zacharia,
de zoon van Iddo, Dat is, zoonszoon;
want hij was een zoon van Barechja, die een
zoon
was
van
Iddo;
Zach.
1:1.
profeteerden In het tweede jaar van den

tot
de Joden, die in Juda en te Jeruzalem
waren; in den naam Gods van Israel
profeteerden In het tweede jaar van den
koning Darius. Zie Hagg. 1:1; Zach. 1:1. zij
tot hen.
2. Toen maakten zich op Zerubbabel,
koning Darius. Zie Hagg. 1:1; Zach. 1:1.

Die de gevangenen uit Babel hadden
opgevoerd. Zie boven, Ezra 2:2, en Ezra 3:2,
en Ezra 4:2,3. de zoon van Sealthiel, en

Jesua, de zoon van Jozadak, en
begonnen te bouwen het huis Gods,

Die te Jeruzalem woont; en met hen
de profeten Gods, die hen
ondersteunden. De ijverigen door het
woord des Heeren sterkende en de tragen
bestraffende. Zie Hagg. 1:2; Zach. 1:16, enz.

3. Te dier tijd kwam tot hen Thathnai,
de landvoogd aan deze zijde der
rivier, en Sthar-Boznai, en hun
gezelschap, en zeiden aldus tot hen:
Wie heeft ulieden bevel gegeven dit
huis te bouwen, en dezen muur te
voltrekken?
4. Toen zeiden wij aldus tot hen, Gelijk
onder, Ezra 5:11, enz. verhaald wordt. en
welke de namen waren Dewijl zij dit
mede gevraagd hadden, onder, Ezra 5:10.
Anderen nemen deze woorden aldus: wijders
zeiden zij welke zij de namen der mannen, die
dit gebouw bouwen? der mannen, die dit

gebouw bouwden.
5. Doch het oog huns Gods

Dat is, God

was over
de oudsten der Joden, dat zij hun
niet beletten, totdat de zaak aan
Darius kwam, en zij alsdan daarover
een brief wederbrachten.
6. Afschrift des briefs, dien Thathnai,
de landvoogd aan deze zijde der
rivier, met Sthar-Boznai, en zijn
gezelschap, de Afarsechaieten, die
aan deze zijde der rivier waren, aan
den koning Darius zond.
7. Zij zonden een verhaal aan hem; en
daarin was aldus geschreven: Den
koning Darius zij alle vrede.
8. Den koning zij bekend, dat wij
getogen zijn naar het landschap
Juda, ten huize des groten Gods,
hetwelk gebouwd wordt met grote
stenen, Chaldeeuws, steen der wenteling, of
waakte en droeg zorg voor hen.

rolling; dat is, die men niet kon dragen, maar
met instrumenten moest wentelen. Anders,
marmersteen. en het hout wordt

gelegd

Zij willen zeggen dat het werk reeds
zover is gebracht, dat de balken tot
zolderingen gelegd werden. in de wanden;

en datzelve werk wordt ras gedaan,
en gaat voorspoediglijk door hun
handen voort.
9. Toen hebben wij denzelven oudsten
gevraagd, en aldus tot hen gezegd:
Wie heeft ulieden bevel gegeven dit
huis te bouwen, en dezen muur te
voltrekken?
10. Wijders hebben wij hun ook hun
namen afgevraagd, dat wij ze u
bekend maakten; dat wij mochten
overschrijven de namen der
mannen, die hoofden onder hen zijn.
11. En zij hebben ons dusdanig
antwoord wedergegeven, zeggende:
Wij zijn knechten van den God des
hemels en der aarde, en bouwen het
huis, dat vele jaren voor dezen is
gebouwd geweest; want een groot
koning van Israel had het gebouwd
en voltrokken.
12. Maar nadat onze vaders den God
des hemels hadden vertoornd, heeft
Hij hen gegeven in de hand van
Nebukadnezar, den koning van
Babel, den Chaldeeer; dewelke dat
huis heeft vernield, en het volk naar
Babel weggevoerd.
13. Doch in het eerste jaar van Kores,
koning van Babel, heeft de koning
Kores bevel gegeven dit huis Gods te
bouwen.
14. Ja, de vaten van Gods huis, welke
van goud en zilver waren, die
Nebukadnezar uit den tempel, die te
Jeruzalem was, had weggenomen en
dezelve gebracht in den tempel van
Babel, die heeft de koning Kores
uitgehaald uit den tempel van Babel,
en zij zijn gegeven aan een, wiens
naam was Sesbazar, Zie boven, Ezra 1:8.
dien hij tot een landvoogd had
gesteld.
15. En hij zeide tot hem: Neem deze
vaten, ga ze afvoeren in den tempel,

die te Jeruzalem is, en laat het huis
Gods gebouwd worden op zijn
plaats.
16. Toen kwam dezelve Sesbazar; hij
legde de fondamenten Chaldeeuws, hij
gaf. van het huis Gods, Die te
Jeruzalem woont; Of, dat te Jeruzalem is.
en er is van toen af tot nu toe
gebouwd, doch niet volbracht.
17. Zo het dan nu den koning
goeddunkt, Chaldeeuws, bij den koning
goed is; dat is, zo het den koning goedvindt,
of zo het hem aangenaam is. laat er

gezocht worden in het schathuis

Dat
is, in des konings kanselarij, waar alle
gedenkwaardige schriften heengelegd en
bewaard werden. Alzo onder, Ezra 6:1. des

konings aldaar, dat te Babel is, of het
zij, dat een bevel van den koning
Kores gegeven zij, om dit huis Gods
te Jeruzalem te bouwen; en dat men
des konings Of, dat de koning zijn believen
hiervan tot ons zende. Chaldeeuws, dat hij des
konings believen; dat is, dat de koning zijn
believen hiervan tot ons zende. believen

hiervan tot ons zende.
Ezra 6

1. Toen gaf de koning

Nadat men den last
van den koning Cyrus opgezocht en gevonden
had, gaf Darius bevel om den tempel op te
bouwen. De woorden van dit bevel volgen
Ezra 6:6. Darius bevel; en zij zochten in

de kanselarij, Chaldeeuws, in het huis der
boeken. waar de schatten Zie boven, Ezra
5:17. waren weggelegd, in Babel.
Versta, niet de stad Babel, maar het
landschap, of gebied van Babylonië in het
brede genomen, en Medië daaronder
medegerekend.
2. En te Achmetha, Dit houden sommigen
voor Ecbatana, waar de koningen van Medië
des zomers hun hof hielden, waarvan zij
menen dat deze plaats den naam van
Achmetha gekregen heeft, gelijk hun hof des
winters gehouden werd te Seleucia, aan de
rivier Tigris. Anders, in een koffer, of kast. in

de burcht, die in het landschap
Medie is, werd een rol gevonden;
Alsof men zeide: samengerold, deel van een
boek, volumen in het Latijn; omdat de boeken
oudtijds op lange rollen van basten der
bomen werden geschreven, en samen
gewonden. Ps. 40:8; Jer. 36:2, en Ezech. 2:9,
vindt men een rol des boeks; en Ezech. 2:10;
Openb. 5:1, een boek van binnen en buiten
beschreven; dat men houdt een rol geweest
te zijn. Alzo hebben de Joden nog hedendaags
in hun synagogen het wetboek van Mozes
geschreven op een lange grote rol van
perkament. en daarin was aldus

geschreven: GEDACHTENIS:

Dit schijnt
het opschrift geweest te zijn van de volgende
memorie, of gedenkcedel.

3. In het eerste jaar van den koning
Kores, gaf de koning Kores dit bevel:
Het huis Gods te Jeruzalem, dat huis
zal gebouwd worden, ter plaatse, Of,
tot een plaats, enz. waar zij offeranden
offeren, en de fondamenten daarvan
zullen zwaar zijn; Chaldeeuws eigenlijk,
dragende, dat is, zo zwaar en sterk, dat zij het
gebouw kunnen dragen. zijn hoogte van

zestig ellen,

Dit wordt door sommigen
verstaan van consent of toelating, dat men
den tempel zo hoog zou mogen optrekken,
daar Salomo's tempel maar dertig ellen hoog
was, 1 Kon. 6:2; nu blijkt uit Hagg. 2:3, dat dit
gebouw bij Salomo's tempel niet was te
vergelijken. Zie ook boven, Ezra 3:12. en zijn

breedte van zestig ellen;
4. Met drie rijen van groten steen, Gelijk
boven, Ezra 5:8, zie aldaar. en een rij van
nieuw hout; en de onkosten zullen
uit des konings huis gegeven
worden.
5. Daartoe zal men ook de gouden en
zilveren vaten van het huis Gods, die
Nebukadnezar uit den tempel, die te
Jeruzalem was, heeft weggevoerd,
en
naar
Babel
gebracht,
wedergeven, dat zij gaan naar den
tempel, die te Jeruzalem is, aan Of,
zal wezen. zijn plaats, Te weten, des

tempels, of elk aan zijn plaats; verstaande dit
van de vaten. en men zal ze afvoeren
Anders, gij zult ze afvoeren, of, voert ze af.

ten huize Gods.
6. Nu, gij Thathnai, landvoogd aan gene
zijde der rivier, Eufraat. gij StharBoznai, met ulieder gezelschap,
Chaldeeuws, en hunlieder gezelschap. gij
Afarsechaieten, die aan gene zijde
der rivier zijt, weest verre van daar!
Dat is, wacht u, dat gij niet enigszins nadert,
om dit werk te beletten.
7. Laat hen aan den arbeid Dat is, laat hen
onverhinderd voortgaan in den arbeid, of in
het werk. van dit huis Gods; dat de

landvoogd der Joden en de oudsten
der Joden dit huis Gods bouwen aan
zijn plaats.
8. Ook wordt van mij bevel gegeven,
wat gijlieden doen zult aan de
oudsten dezer Joden, om dit huis
Gods te bouwen; te weten, dat uit
des konings goederen, van den cijns
aan gene zijde der rivier, de
onkosten dezen mannen spoediglijk
gegeven worden, opdat men hen
niet belette. Chaldeeuws, doe ophouden.
9. En wat nodig is, Of, wat zij van node
hebben. als jonge runderen, Chaldeeuws,
zonen, of kinderen der ossen. en rammen,
en lammeren, tot brandofferen aan
den God des hemels, tarwe, zout,
wijn en olie, naar het zeggen der
priesteren, die te Jeruzalem zijn, dat
het hun dag bij dag gegeven worde,
dat er geen feil zij;
10. Opdat
zij
offeranden
van
liefelijken reuk Zie Gen. 8:21. aan den
God des hemels offeren, en bidden
voor het leven des konings en zijner
kinderen.
11. Voorts wordt bevel van mij
gegeven, dat al dengene, die dit
woord zal veranderen, Dat is, dit mijn
bevel overtreden, of enigszins daartegen
doen. Alzo in Ezra 6:12; idem Dan. 3:28, en

een hout uit zijn huis zal
gerukt en opgericht worden,
waaraan hij zal worden opgehangen;
Chaldeeuws, uitgedelgd. en zijn huis zal
om diens wille tot een drekhoop Alzo
Dan. 2:5, en Dan. 3:29. gemaakt worden.
12. De God nu, die Zijn Naam aldaar
heeft doen wonen, werpe ter neder
alle koningen en volken, die hun
hand zullen uitstrekken, om te
veranderen en te verderven dit huis
Gods, dat te Jeruzalem is. Ik, Darius,
heb het bevel gegeven, dat het
spoediglijk gedaan worde.
13. Toen deden Thathnai, de
landvoogd aan gene zijde der rivier,
Sthar-Boznai, en hun gezelschap,
spoediglijk alzo, naar hetgeen Naar

16. En de kinderen Israels, de
priesteren en Levieten, en de
overige kinderen der gevangenis
deden de inwijding Vergelijk Exod. 40;
Num. 7:10; 1 Kon. 8:63; Neh. 12:27. van dit
huis Gods met vreugde.
17. En zij offerden, ter inwijding van
dit huis Gods, honderd runderen,
tweehonderd rammen, vierhonderd
lammeren en twaalf geitenbokken,
ten zondoffer voor gans Israel, naar
het getal der stammen Israels.
18. En zij stelden de priesteren in hun
onderscheidingen, Een ieder in zijn orde,
beurt en op zijn dienst. en de Levieten in
hun verdelingen, tot den dienst
Gods, Die te Jeruzalem is, naar het
voorschrift Zie Num. 3:6,7, enz; idem Num.

het bevel, dat de koning had overgezonden.

3:32, en Num. 8:9, enz. Versta hierbij, dat zij
vernieuwd hebben de ordening door David
gemaakt; 1 Kron. 24:3,4,5, enz. des boeks

Dan. 6:9,16.

de koning Darius gezonden had.
14. En de oudsten der Joden
bouwden en gingen voorspoediglijk
voort, door de profetie van den
profeet Haggai en Zacharia, den
zoon van Iddo; en zij bouwden en
voltrokken het, naar het bevel van
den God Israels, en naar het bevel
van Kores, Zie boven, Ezra 1:1, en Ezra
5:13, en in Ezra 6:3, enz. en Darius, Zie
boven, Ezra 4:24. en Arthahsasta, Die
door Darius den zoon van Hystaspis verstaan,
houden dezen voor Artaxerxes Longimanus,
dat is, Langhand; maar die Darius houden
voor Darius Nothus, verstaan door dezen
Artaxerxes Mnemon, dat is, de Gedachtige,
die een langen tijd met zijn vader heeft
geregeerd en daarna nog een langen tijd
alleen, zulks dat enigen hem twee en zestig
jaren in alles toeschrijven. koning van

Perzie.
15. En dit huis werd volbracht op den
derden dag der maand Adar; Passende
voor het merendeel op Februari, voor een
deel ook op Maart. datzelve was het

zesde jaar van het koninkrijk van den
koning Darius.

van Mozes.
19. Ook hielden de kinderen der
gevangenis het pascha, op den
veertienden der eerste maand.
Genoemd Abib. Zie Exod. 12:2,6, en Exod.
13:4,5.

20. Want de priesters en de Levieten
hadden zich gereinigd als een enig
man; zij waren allen rein; en zij
slachtten Vergelijk 2 Kron. 29:24,25, en 2
Kron. 30:17, en 2 Kron. 35:3,6. het pascha
voor alle kinderen der gevangenis,
en voor hun broederen, de
priesteren, en voor zichzelven.
21. Alzo aten de kinderen Israels, die
uit de gevangenis wedergekomen
waren, mitsgaders al wie zich Volgens
de wet; Exod. 12:48, en Num. 9:14. van de
onreinigheid der heidenen des lands
tot hen afgezonderd had, om den
HEERE, den God Israels, te zoeken.
Dat is hier, van harte te dienen en in zijn
wegen te wandelen.

22. En zij hielden het feest der
ongezuurde broden zeven dagen,

met blijdschap; want de HEERE had
hen verblijd, en het hart des konings
van Assur Hij was eigenlijk koning van
Perzië, maar nu waren Assyrië en Chaldea die
Israël tevoren geplaagd hadden onder zijn
gebied. Misschien heeft hij ook op dezen tijd
zijn hof in Assyrië gehouden. Want sommigen
schrijven dat Darius, de regering met zijn zoon
gedeeld hebbende, Assyrië mede voor zich
gehouden heeft. tot hen gewend, om

hun handen te sterken

Dat is, om hen
moedig en lustig te maken tot dit werk.
Vergelijk boven, Ezra 1:6. in het huis

Gods, des Gods van Israel.
Ezra 7

1. Na deze geschiedenissen nu, in het
koninkrijk van Arthahsasta, Zie boven,
Ezra 6:14. koning van Perzie: Ezra, de
zoon van Seraja, den zoon van
Azarja, den zoon van Hilkia,
2. Den zoon van Sallum, den zoon van
Zadok, den zoon van Ahitub,
3. Den zoon van Amarja, den zoon van
Azarja, den zoon van Merajoth,
4. Den zoon van Zerahja, den zoon van
Uzzi, den zoon van Bukki,
5. Den zoon van Abisua, den zoon van
Pinehas, den zoon van Eleazar, den
zoon van Aaron, den hoofdpriester.
Zie 2 Kon. 25:18.

6. Deze Ezra toog op uit Babel; en hij
was een vaardig schriftgeleerde
Hebreeuws, schrijver; waardoor verstaan
wordt een, die in de Heilige Schrift zeer
geoefend en een leraar of meester is, of
geacht wordt. Hetzelfde woord wordt ook
dikwijls in het Nieuwe Testament gebruikt; zie
onder, Ezra 7:11,21; Jer. 8:8. Vergelijk Ps.
45:2. in de wet van Mozes, die de

HEERE, de God Israels, gegeven
heeft; en de koning gaf hem, naar de
hand Dat is, dewijl de Heere met hem was
en zijn voornemen zegende, besturende de
zaken door zijn goddelijke voorzienigheid,
naar zijn wens. Vergelijk Ezra 7:9. des

HEEREN, zijns Gods, over hem, al zijn
verzoek.
7. Ook sommigen van de kinderen
Israels, en van de priesteren en de
Levieten, Dit wordt hier vooraf in het
algemeen gezegd, maar hoe de Levieten
onderweg bij Ezra gekomen en mede
opgetogen zijn, zie daarvan onder, Ezra 8:15,
enz. en de zangers, en de poortiers,

en de Nethinim, Zie boven, Ezra 2:43.
togen op naar Jeruzalem, in het
zevende jaar van den koning
Arthahsasta.
8. En hij kwam te Jeruzalem in de vijfde
maand; Genoemd Ab, passende voor een
deel op Juli, voor een deel op Augustus. dat
was het zevende jaar dezes konings.
9. Want op den eersten der eerste
maand Genoemd Abib, of, Nisan. was het
begin des optochts Hebreeuws, de
grondlegging, of fondatie. Sommigen nemen
het voor den raadslag, of berading. uit

Babel, en op den eersten der vijfde
maand kwam hij te Jeruzalem, naar
de goede hand Vergelijk boven, Ezra 7:6
met de aantekening aldaar, en onder, Ezra
7:28. zijns Gods over hem.

10. Want Ezra had zijn hart gericht,
om de wet des HEEREN te zoeken en
te doen, en om in Israel te leren de
inzettingen Hebreeuws, inzetting en recht.
en de rechten.
11. Dit is nu het afschrift des briefs,
dien de koning Arthahsasta gaf aan
Ezra,
den
priester,
den
schriftgeleerde; den schriftgeleerde
van de woorden der geboden des
HEEREN, en Zijn inzettingen over
Israel:
12. Arthahsasta koning der koningen,
aan Ezra, den priester, den
schriftgeleerde der wet van den God
des hemels, volkomen Anders, den
volkomenen schriftgeleerde. vrede en op
zulken tijd. Zie boven, Ezra 4:10.

13. Van mij wordt bevel gegeven, dat
al wie vrijwillig is in mijn koninkrijk,
van het volk van Israel, en van
deszelfs priesteren en Levieten, om
te gaan naar Jeruzalem, dat hij met u
ga.
14. Dewijl gij van voor den koning en
zijn zeven raadsheren Vergelijk Esth.
1:14. gezonden zijt, om onderzoek Om
u te informeren of de wet Gods wel wordt
onderhouden, of niet, en alles, dat vervallen
is, naar de wet weder op te richten en te
verbeteren. te doen in Judea, en te

Jeruzalem, naar de wet uws Gods,
die in uw hand is; Dat is, die gij steeds bij
u hebt, of medeneemt, waar gij mede
omgaat, en die gij vaardiglijk weet te
gebruiken. Alzo onder, Ezra 7:25.

15. En om henen te brengen het
zilver en goud, dat de koning en zijn
raadsheren vrijwilliglijk gegeven
hebben aan den God Israels, Wiens
woning te Jeruzalem is;
16. Mitsgaders al het zilver en goud,
dat gij vinden zult Dat is, bekomen, of
verkrijgen kunt. in het ganse landschap
van Babel, met de vrijwillige gave
des volks en der priesteren, die
vrijwilliglijk geven, ten huize huns
Gods, dat te Jeruzalem is;
17. Opdat gij Of, daarom koop, enz.
spoediglijk voor dat geld koopt
runderen, rammen, lammeren, met
hun
spijsofferen,
en
hun
drankofferen, en die offert op het
altaar van het huis van ulieder God,
dat te Jeruzalem is.
18. Daartoe, wat u en uw broederen
goeddunken zal, met het overige
zilver en goud te doen, zult gijlieden
doen naar het welgevallen uws
Gods.
19. En geef de vaten, die u gegeven
zijn tot den dienst van het huis uws
Gods, weder voor den God van
Jeruzalem.

20. Het overige nu, dat van node zal
zijn voor het huis uws Gods, dat u
voorvallen zal uit te geven, zult gij
geven uit het schathuis des konings.
21. En van mij, mij, koning
Arthahsasta, wordt bevel gegeven
aan alle schatmeesters, die aan gene
zijde der rivier zijt, dat alles, wat
Ezra, de priester, de schriftgeleerde
der wet van den God des hemels,
van u zal begeren, spoediglijk
gedaan worde;
22. Tot honderd talenten zilvers Van
een talent, zie Exod. 25:39. toe, en tot
honderd kor tarwe, Van deze maten kor
en bath, zie 1 Kon. 4:22, en 1 Kon. 7:26. en
tot honderd bath wijn, en tot
honderd bath olie, en zout zonder
voorschrift. Dat is, zonder daarvan maat
voor te schrijven, of, zoveel men van node zal
hebben.

23. Al wat naar het bevel van den
God des hemels is, dat het vlijtiglijk
gedaan worde, voor het huis van
den God des hemels; want waartoe
zou er grote toorn Hij wil zeggen dat hij
Gods toorn en straf op zich, zijn rijk en
kinderen zekerlijk zou laden, indien hij anders
deed. zijn over het koninkrijk des

konings en zijner kinderen?
24. Ook laten wij ulieden weten,
aangaande alle priesteren en
Levieten,
zangers,
poortiers,
Nethinim en dienaars van het huis
dezes Gods, dat men den cijns, Zie
boven, Ezra 4:13. ouden impost en tol
hun niet zal vermogen op te leggen.
25. En gij, Ezra, naar de wijsheid uws
Gods, Dat is, die uw God u gegeven, of in u
gewrocht heeft; of versta, de wet Gods in
welke Gods wijsheid is geopenbaard, gelijk
boven Ezra 7:14. die in uw hand is, stel

regeerders

Anders,

richters

en

en richters, die
al het volk richten, dat aan gene
zijde der rivier is, allen, die de
onderzoekers van zaken.

wetten Gods weten, en die ze niet
weet, zult gijlieden die bekend
maken.
26. En al wie de wet uws Gods en de
wet des konings niet zal doen, over
dien laat spoediglijk recht worden
gedaan, hetzij ter dood, of tot
uitbanning, of tot boete van
goederen, of tot de banden.
27. Geloofd zij de HEERE, Dit zijn nu de
woorden van Ezra. Hebreeuws, gezegend. de
God onzer vaderen, Die alzulks in
het hart des konings gegeven heeft,
om te versieren het huis des
HEEREN, dat te Jeruzalem is.
28. En heeft tot mij weldadigheid Of,
goedertierenheid,

goedgunstigheid.

geneigd, voor het aangezicht des
konings en zijner raadsheren, en
aller geweldige vorsten des konings!
Zo heb ik mij gesterkt, Dat is, ik heb een
moed gegrepen. naar de hand Vergelijk
boven, Ezra 7:6. des HEEREN, mijns
Gods, over mij, en de hoofden uit
Israel vergaderd, om met mij op te
trekken.
Ezra 8

1. Dit nu zijn de hoofden hunner
vaderen, met hun geslachtsrekening,
die met mij uit Babel optogen, onder
het koninkrijk van den koning
Arthahsasta.
2. Van de kinderen van Pinehas, Of,
zonen, dat is, nakomelingen, en zo in het
volgende. Gersom; van de kinderen

van Ithamar, Daniel; van de kinderen
van David, Hattus.
3. Van de kinderen van Sechanja, van
de kinderen van Paros, Zacharja; en
met
hem
werden
bij
geslachtsregisters gerekend, aan
manspersonen, honderd en vijftig.
4. Van de kinderen van Pahath-Moab,
Eljehoenai, van de zoon van Zerahja;

en
met
hem
tweehonderd
manspersonen.
5. Van de kinderen van Sechanja, de
zoon van Jahaziel; en met hem
driehonderd manspersonen.
6. En van de kinderen van Adin, Ebed,
de zoon van Jonathan; en met hem
vijftig manspersonen.
7. En van de kinderen van Elam, Jesaja,
de zoon van Athalja; en met hem
zeventig manspersonen.
8. En van de kinderen van Sefatja,
Zebadja, de zoon van Michael; en
met hem tachtig manspersonen.
9. En van de kinderen van Joab,
Obadja, de zoon van Jehiel; en met
hem tweehonderd en achttien
manspersonen.
10. En van de kinderen van Selomith,
de zoon van Josifja; en met hem
honderd en zestig manspersonen.
11. En van de kinderen van Babai,
Zacharja, de zoon van Bebai; en met
hem acht en twintig manspersonen.
12. En van de kinderen van Azgad,
Johanan, de zoon van Katan; en met
hem
honderd
en
tien
manspersonen.
13. En van de laatste kinderen Dat is,
laatstgeborenen, gelijk sommigen verstaan; of
dit wordt gezegd ten aanzien van de anderen,
die eerst met Zerubbabel opgetogen zijn. van

Adonikam, welker namen deze
waren: Elifelet, Jehiel, en Semaja; en
met hen zestig manspersonen.
14. En van de kinderen van Bigvai,
Uthai en Zabbud; en met hen
zeventig manspersonen.
15. En ik vergaderde hen aan de
rivier, gaande naar Anders, aan, of, in.
Ahava, Hierdoor verstaan sommigen
Adiabena, of, Adiavena, een landschap van
Assyrië, alzo naar hun gevoelen, genoemd van
de voornaamste rivier Adiava. Anderen
verstaan door de rivier de Eufraat en door
Ahava een andere rivier, die in de Eufraat

loopt, of die, de Eufraat voorbij lopende,
ontvangt; zie onder, Ezra 8:21,31. en wij

legerden ons aldaar drie dagen; toen
lette ik op het volk en de priesteren,
en vond aldaar geen van de kinderen
van Levi. Versta, Levieten. Want van de
priesterlijke linie die ook uit den stam van Levi
waren zijn er enigen geweest; zie boven, Ezra
8:2, en wijders boven, Ezra 7:7, met de
aantekening.
16. Zo zond ik tot Eliezer, Te weten, om
tot mij te komen en bevel te ontvangen aan
Iddo, gelijk volgt. tot Ariel, tot Semaja,

en tot Elnathan, en tot Jarib, en tot
Elnathan, en tot Nathan, en tot
Zacharja, en tot Mesullam, de
hoofden; en tot Jojarib en tot
Elnathan, de leraars; Hebreeuws
eigenlijk, verstandig makende, verstand
gevende; dat is, onderwijzende lerende; of,
verstandigen, dewijl het Hebreeuwse woord
op beide wijzen gebruikt wordt. Alzo Dan.
11:33, en Dan. 12:3.

17. En ik gaf hun bevel aan Iddo, het
hoofd in Deze schijnt geweest te zijn de
opperste leermeester der Levieten, die aldaar
waren. de plaats Chasifja; en ik legde

de woorden in
hun mond, om te zeggen tot Iddo,
zijn broeder, Hebreeuws, Achiu; dat
sommigen nemen voor een eigennaam. en
de Nethinim, Zie boven, Ezra 2:43. Anders,
gestelden. Hebreeuws, gegevenen. in de
plaats Chasifja, dat zij ons brachten
dienaars voor het huis onzes Gods.
18. En zij brachten ons, naar de
goede Gelijk boven, Ezra 7:9, en onder, Ezra
8:31. hand onzes Gods over ons, een
man van verstand, van de kinderen
van Mahli, den zoon van Levi, den
zoon van Israel; namelijk Serebja,
Hebreeuws, en. met zijn zonen en
broederen, achttien;
19. En Hasabja, en met hem Jesaja,
van de kinderen van Merari, met zijn
broederen, en hun zonen, twintig;
Gelijk 2 Sam. 14:3, enz.

20. En van Nethinim, die David Toen hij
de ordeningen der Levieten bestelde, 1 Kron.
25, 1 Kron. 26. Zie ook Joz. 9:21, en 1 Kron.
9:2. en de vorsten ten dienste der

Levieten
gegeven
hadden,
tweehonderd en twintig Nethinim,
die allen bij namen genoemd
werden.
21. Toen riep ik aldaar een vasten uit
aan de rivier Ahava, Anders, van Ahava.
Alzo onder, Ezra 8:31. opdat wij ons
verootmoedigden Vergelijk Lev. 16:29.
voor het aangezicht onzes Gods, om
van Hem te verzoeken een rechten
weg, voor ons, en voor onze
kinderkens, en voor al onze have.
22. Want ik schaamde mij van den
koning een heir en ruiters te
begeren, om ons te helpen van den
vijand, op den weg; omdat wij tot
den koning hadden gesproken,
zeggende: De hand onzes Gods is ten
goede over allen, Om hen te
beschermen. die Hem zoeken, maar
Zijn sterkte Om die met zijn almachtige en
straffende hand te bedwingen, of
verdelgen. en Zijn toorn over allen,

te

die

Hem verlaten.
23. Alzo vastten wij; en verzochten
zulks van onzen God; en Hij liet zich
Of, Hij werd ons verbeden. Zie Gen. 25:21.

van ons verbidden.
24. Toen scheidde ik twaalf uit van de
oversten der priesteren: Serebja
Hasabja, en tien van hun broederen
met hen.
25. En ik woog hun toe het zilver, en
het goud, en de vaten, zijnde de
offering van het huis onzes Gods die
de koning en zijn raadsheren, en zijn
vorsten, en gans Israel, die er
gevonden werden, geofferd hadden;
26. Ik woog dan aan hun hand
zeshonderd en vijftig talenten
zilvers, Zie Exod. 25:39. en honderd
zilveren vaten in talenten; Of, aan

talenten. Hetwelk men zo kan verstaan, dat
elk stuk een talent gewogen heeft. aan

goud, honderd talenten;
27. En twintig gouden bekers, tot
duizend drachmen; Zie boven, Ezra 2:69.
en twee vaten van blinkend goed
koper, Sommigen; zeer blinkende.
begeerlijk als goud.
28. En ik zeide tot hen: Gij zijt heilig
den HEERE, Hebreeuws, een heiligheid. en
deze vaten zijn heilig; ook dit zilver
en dit goud, de vrijwillige gave, den
HEERE, den God uwer vaderen.
29. Waakt en bewaart het, totdat gij
het opweegt, in tegenwoordigheid
Hebreeuws, voor het aangezicht. van de
oversten der priesteren en Levieten,
en der vorsten der vaderen van
Israel, te Jeruzalem, in de kameren
van des HEEREN huis.
30. Toen ontvingen de priesters en de
Levieten het gewicht des zilvers en
des gouds, en der vaten, om te
brengen te Jeruzalem, ten huize
onzes Gods.
31. Alzo verreisden wij van de rivier
Ahava, op den twaalfden der eerste
maand, Zie boven, Ezra 7:9. om te gaan
naar Jeruzalem; en de hand onzes
Gods Gelijk Ezra 8:18. was over ons, en
redde ons van de hand des vijands,
en desgenen, die ons lagen legde op
den weg.
32. En wij kwamen te Jeruzalem; en
wij bleven aldaar Dat is, wij hielden ons
zolang stil, en rustten ons uit. drie dagen.
33. Op den vierden dag nu werd
gewogen het zilver, en het goud, en
de vaten, in het huis onzes Gods,
aan de hand van Meremoth, den
zoon van Uria, den priester, en met
hem Eleazar, de zoon van Pinehas;
en met hem Jozabad, de zoon van
Jesua, en Noadja, de zoon van
Binnui, de Levieten.

34. Naar het getal en naar het
gewicht van dat alles; en het ganse
gewicht werd ter zelfder tijd
opgeschreven.
35. En de weggevoerden, Hebreeuws, de
kinderen der wegvoering, of gevangenis; gelijk
boven dikwijls. die uit de gevangenis

gekomen waren, offerden den God
Israels brandofferen; twaalf varren
voor gans Israel, zes en negentig
rammen,
zeven
en
zeventig
lammeren, twaalf bokken ten
zondoffer; alles ten brandoffer den
HEERE.
36. Daarna gaven zij de wetten des
konings Dat is, bevelen, ordinantiën. aan
des konings stadhouders en
landvoogden aan deze zijde der
rivier; Eufraat. en zij bevorderden
Hebreeuws, zij hieven op, lichtten op, dat is,
zij hielpen en waren hun bevorderlijk in alles,
volgens des konings bevel. Zie boven, Ezra
1:4. het volk en het huis Gods.
Ezra 9

1. Als nu deze dingen voleind waren,
traden de vorsten tot mij toe,
zeggende: Het volk Israels, en de
priesters, en de Levieten, zijn niet
afgezonderd van de volken dezer
landen, Die in de heidense gruwelen der
afgoderij bleven steken, aan welken God,
Deut. 7:2,3, enz. en elders, zijn volk
uitdrukkelijk verboden had te huwelijken.

naar hun gruwelen, namelijk van de
Kanaanieten, de Hethieten, de
Ferezieten, de Jebusieten, de
Ammonieten, de Moabieten, de
Egyptenaren en Amorieten.
2. Want zij hebben van hun dochteren
genomen voor zichzelven en voor
hun zonen, zodat zich vermengd
hebben het heilig zaad Dat is, heilig
geslacht, dat Israël was vanwege het verbond,
dat God met Abraham en zijn zaad gemaakt
had. Vergelijk Gen. 6:2; 1 Cor. 7:14. met de

volken dezer landen; ja, de hand der
vorsten en overheden Of, regenten,
magistraten, voorstanders. is de eerste
geweest Hebbende alzo anderen een
kwaad exempel gegeven.
in deze
overtreding.
3. Als ik nu deze zaak hoorde, scheurde
ik Zie Gen. 37:29. mijn kleed en mijn
mantel; en ik trok Niet uit vertwijfeling of
superstitie verboden Lev. 19:27 maar uit
overgrote droefenis en onststeldheid over
dezen gruwel. van het haar mijns

hoofds en mijns baards uit, en zat
verbaasd Of, eenzaam. neder.
4. Toen verzamelden zich tot mij allen,
die voor de woorden Dat is, die den
Heere en zijn woord van harte vreesden;
vergelijk Jes. 66:2,5. van den God Israels

beefden, om de overtreding der
weggevoerden;
Hebreeuws,
der
wegvoering; als boven, en elders dikwijls.

doch ik bleef verbaasd zitten tot aan
het avondoffer. Zie Exod. 29:39,41; Num.
28:4.

5. En omtrent het avondoffer stond ik
op uit mijn bedruktheid, als ik nu
mijn kleed en mijn mantel gescheurd
had; en ik boog mij op mijn knieen,
en breidde mijn handen uit tot den
HEERE, mijn God.
6. En ik zeide: Mijn God, ik ben
beschaamd en schaamrood, om mijn
aangezicht tot U op te heffen, mijn
God; want onze ongerechtigheden
zijn vermenigvuldigd tot boven ons
hoofd, en onze schuld is groot
geworden tot aan den hemel.
Vergelijk 2 Kron. 28:9.

7. Van de dagen onzer vaderen af zijn
wij in grote schuld tot op dezen dag;
en
wij
zijn
om
onze
ongerechtigheden overgegeven, wij,
onze koningen en onze priesters, in
de hand van de koningen der
landen, in zwaard, in gevangenis, en
in roof, en in schaamte des

aangezichts, gelijk het is te dezen
dage.
8. En nu is er, als een klein ogenblik,
een genade geschied van den
HEERE, onzen God, om ons een
ontkoming Dat is, enigen die ontkomen
zijn, alzo Ezra 9:13,14,15. over te laten,
en ons een nagel Dat is, enige vastigheid
van onzen staat. Vergelijk Jes. 22:23. te
geven in Zijn heilige plaats, Hebreeuws,
in de plaats zijner heiligheid. om onze
ogen te verlichten, Dat is, om ons te
verkwikken. Vergelijk 1 Sam. 14:27,29. o
onze God, en om ons een weinig
levens Dat is, herstelling, verkwikking, dat
wij om zo te zeggen onzen adem wat mogen
halen, een weinig oponthoud. te geven in

onze dienstbaarheid.
9. Want wij zijn knechten; doch in onze
dienstbaarheid heeft ons onze God
niet verlaten; maar Hij heeft
weldadigheid tot ons geneigd Gelijk
boven, Ezra 7:28. voor het aangezicht
der koningen van Perzie, dat Hij ons
een weinig levens gave, om het huis
onzes Gods te verhogen, en de
woestigheden Om het vervallen huis Gods
en den godsdienst te herstellen. van
hetzelve op te richten, en om ons
een tuin te geven in Juda en te
Jeruzalem.
10. En nu, wat zullen wij zeggen, o
onze God! na dezen? Want wij
hebben Uw geboden verlaten,
11. Die Gij geboden hadt door den
dienst Uwer knechten, Hebreeuws,
hand. de profeten, zeggende: Het
land, waar gijlieden inkomt, om dat
te erven, is een vuil land, Hebreeuws,
een land der afzondering; een gelijkenis van
een vrouw, of iemand anders, die om enige
onreinheid van der mensen gezelschap wordt
afgezonderd; zie Lev. 12:2; Num. 19:9, enz.

door de vuiligheid van de volken der
landen,
om
hun
gruwelen,
waarmede zij dat vervuild hebben,

van het ene einde Hebreeuws, van mond
tot mond; dat is, overal, van het ene einde tot
het andere, of alzo, dat de ene onreinheid op
de andere geduriglijk gevolgd is. Vergelijk 2
Kon. 10:21, en 2 Kon. 21:16. tot het

andere einde, met hun onreinigheid.
12. Zo zult gij nu uw dochteren niet
geven aan hun zonen, en hun
dochteren niet nemen voor uw
zonen, en zult hun vrede Dat is, hun
welstand; zie Deut. 23:6. en hun best
Hebreeuws, goed. niet zoeken, tot in
eeuwigheid; opdat gij sterk wordt,
en het goede des lands eet, en uw
kinderen doet erven tot in
eeuwigheid. Zie Gen. 17:1.
13. En na alles, wat over ons
gekomen is, om onze boze werken,
en om onze grote schuld, omdat Gij,
o onze God! belet hebt, dat wij niet
te onder Gelijk Gij ons hadt gedreigd Deut.
28:43. Anders, Gij hebt U, of uw toorn, uw
roede
teruggehouden
beneden
onze
ongerechtigheid; dat is, Gij hebt ons minder
gestraft dan wij wel verdiend hadden met
onze zonden. zijn vanwege onze

ongerechtigheid, en hebt ons een
ontkoming gegeven, als deze is;
14. Zullen wij nu wederkeren, om Uw
geboden te vernietigen, en ons te
verzwageren met de volken dezer
gruwelen? Zoudt Gij niet tegen ons
toornen tot verterens toe, dat er
geen overblijfsel noch ontkoming
zij?
15. O HEERE, God van Israel! Gij zijt
rechtvaardig; Die zijn verbondsbeloften
houdt, om des Messias' wil, die uw
rechtvaardigheid voor des volks zonden zal
voldoen, blijkende zulks daaruit, dat wij
ontkomen zijn, hoewel beladen met een grote
schuld, ten aanzien van welke wij voor U niet
zouden kunnen bestaan, zo Gij met ons naar
onze verdienste wildet handelen. VergelijK
Neh. 9:8, enz. want wij zijn overgelaten

ter ontkoming, als het is te dezen
dage. Zie, wij zijn voor Uw

aangezicht in onze schuld; want er is
niemand, die voor Uw aangezicht
zou kunnen bestaan, om zulks.
Anders, met zulks.
Ezra 10

1. Als Ezra alzo bad, en als hij deze
belijdenis deed, Van de zonden des
gansen volks in het algemeen, en de grove
zonde der huwelijken met de afgodische
heidenen in het bijzonder. wenende en

zich voor Gods huis nederwerpende,
verzamelde zich tot hem uit Israel
een zeer grote gemeente van
mannen, en vrouwen, en kinderen;
want het volk weende met groot
geween.
2. Toen antwoordde Sechanja, Dat is, hij
nam het woord, begon te spreken. Zie Richt.
18:14. de zoon van Jehiel, een van de

zonen van Elam, en zeide tot Ezra:
Wij hebben overtreden tegen onzen
God, en wij hebben vreemde
vrouwen van de volken des lands bij
ons doen wonen; Dat is, getrouwd, of tot
echtelijke gemeenschap en bijwoning
aangenomen; alzo Ezra 10:10,14,17,18; Neh.
13:23,27. maar nu, er is hope voor

Israel, dezen aangaande.
3. Laat ons dan nu een verbond maken
met onze God, dat wij al die
vrouwen, en wat van haar geboren
is, zullen doen uitgaan, naar den
raad des HEEREN, en dergenen, die
beven Gelijk boven, Ezra 9:4. voor het
gebod onzes Gods; en laat er gedaan
worden naar de wet.
4. Sta op, want deze zaak komt u toe;
Of, ligt op u; dat is, het betaamt u, het is uw
ambt, uw plicht, als priester zijnde en last
hebbende van den koning van Perzië. en wij

zullen met u zijn; wees sterk en doe
het.
5. Toen stond Ezra op, en deed de
oversten der priesteren, de Levieten

en gans Israel zweren, te zullen doen
naar dit woord; en zij zwoeren.
6. En Ezra stond op van voor Gods huis,
Uit de plaats van het voorhof des volks. en
ging in Om aldaar een gewissen voet en
orde van executie te beramen, die in het
volgende verhaald wordt. de kamer van

Johanan, den zoon van Eljasib; als hij
daar kwam, at hij geen brood, Dat is,
hij nuttigde geen spijs of drank. en dronk
geen water, want hij bedreef rouw
over
de
overtreding
der
weggevoerden. Zie boven, Ezra 9:4, alzo
in het volgende.

7. En zij lieten een stem

Dat is, gebod
publiceren, uitroepingen doen, gelijk boven,
Ezra 1:1. doorgaan door Juda en

Jeruzalem, aan al de kinderen der
gevangenis, dat zij zich te Jeruzalem
zouden verzamelen.
8. En al wie niet kwam in drie dagen,
naar den raad der vorsten en der
oudsten, al zijn have zou verbannen
zijn; en hij zelf zou afgezonderd Dat is,
gehouden
voor
geëxcommuniceerd,
afgesneden, of gebannen uit de gemeente.

wezen van de gemeente der
weggevoerden. Hebreeuws, wegvoering.
9. Toen verzamelden zich alle mannen
van Juda en Benjamin te Jeruzalem
in drie dagen; het was de negende
maand Genoemd Chisleu, passende voor
een deel op November, voor een deel op
December. op den twintigsten in de

maand; en al het volk zat op de
straat van Gods huis, Zie Neh. 2:8.
Waaruit sommigen afnemen dat hier verstaan
wordt de plaats van het voorhof des tempels,
die te dezer tijd nog open en onbemuurd
geweest is. sidderende Uit conscientie
hunner misdaad en vrees van Gods straf.

om
de

deze zaak, en vanwege
plasregenen.
10. Toen stond Ezra, de priester, op
en zeide tot hen: Gijlieden hebt
overtreden, en vreemde vrouwen bij

u doen wonen, om Israels schuld te
vermeerderen.
11. Nu dan, doet den HEERE,
Hebreeuws, geeft. uwer vaderen God,
belijdenis en doet Zijn welgevallen,
en scheidt u af van de volken des
lands, en van de vreemde vrouwen.
12. En
de
ganse
gemeente
antwoordde en zeide met luider
stem: Hebreeuws, groter. Naar uw
woorden, alzo komt het ons toe
Vergelijk boven, Ezra 10:4. te doen.
13. Maar des volks is veel, en het is
een tijd van plasregen, dat men hier
buiten niet staan kan; Hebreeuws, geen
kracht is om te staan. en het is geen
werk van een dag noch van twee;
want velen onzer Hebreeuws, wij hebben
vermenigvuldigd te overtreden. hebben
overtreden in deze zaak.
14. Laat toch onze vorsten der ganse
gemeente hierover staan, Dit is aldus
aangevuld uit Ezra 10:15. en allen, die in
onze steden zijn, die vreemde
vrouwen bij zich hebben doen
wonen, op gezette tijden komen, en
met hen de oudsten Als hebbende
speciale kennis van de inwoners hunner
plaatsen, en kunnende van alle gelegenheid
den groten raad te Jeruzalem berichten. van

elke stad Hebreeuws, van stad en stad. en
derzelver rechters; totdat wij van
ons afwenden de hittigheid des
toorns onzes Gods, om dezer zaken
wil. Anders, gedurende deze zaak; of, totdat
de zaak zij afgedaan; idem; deze zaak
aangaande.
15. Alleenlijk Jonathan, Het schijnt dat
dezen alleen onder de priesters onschuldig
geweest zijn aan deze misdaad. Vergelijk het
volgende. de zoon van Asahel, en

Jehazia, de zoon van Tikva, stonden
hierover;
en
Mesullam,
en
Sabbethai, de Leviet, hielpen hen.
16. En de kinderen der gevangenis
deden alzo; en Ezra, de priester, met

de mannen, de hoofden der
vaderen, naar het huis hunner
vaderen, en zij allen, bij namen
genoemd, scheidden zich af, en zij
zaten op den eersten dag der tiende
maand, Genoemd Thebet, passende voor
een deel op December, voor een deel op
Januari.
om
deze
zaak
te

onderzoeken.
17. En zij voleindden het met alle
mannen, die vreemde vrouwen bij
zich hadden doen wonen, tot op den
eersten dag der eerste maand. Abib,
of Nisan; passende voor een deel op Maart,
voor een deel op April.

18. En er werden gevonden van de
zonen der priesteren, die vreemde
vrouwen bij zich hadden doen
wonen; van de zonen van Jesua, den
zoon van Jozadak, en zijn broederen,
Maaseja, en Eliezer, en Jarib, en
Gedalja.
19. En zij gaven hun hand, Dat is, zij
beloofden bij handtasting. Vergelijk 2 Kon.
10:15. dat zij hun vrouwen zouden

doen uitgaan; en schuldig zijnde,
offerden zij een ram van de kudde
voor hun schuld. Zie Lev. 4:3, enz., waar
den priesters zowel als den gemenen man
bevolen wordt, nevens de schuldbekentenis,
hun offerande te brengen.

20. En van de kinderen van Immer:
Hanani en Zebadja.
21. En van de kinderen van Harim:
Maaseja, en Elia, en Semaja, en
Jehiel, en Uzia,
22. En van de kinderen van Pashur:
Eljoenai,
Maaseja,
Ismael,
Nethaneel, Jozabad en Elasa.
23. En van de Levieten: Jozabad, en
Simei, en Kelaja (deze is Kelita),
Pethahja, Juda en Eliezer.
24. En van de zangers: Eljasib; en van
de poortiers: Sallum, en Telem, en
Uri.

25. En van Israel: van de kinderen van
Paros: Ramja, en Jezia, en Malchia,
en Mijamim, en Eleazar, en Malchia,
en Benaja.
26. En van de kinderen van Elam:
Mattanja, Zacharja, en Jehiel, en
Abdi, en Jeremoth, en Elia.
27. En van de kinderen van Zatthu:
Eljoenai, Eljasib, Mattanja, en
Jeremoth, en Zabad, Aziza.
28. En van de kinderen van Bebai:
Johanan, Hananja, Sabbai, en Athlai.
29. En van de kinderen van Bani:
Mesullam, Malluch en Adaja, Jasub
en Seal, Jeramoth.
30. En van de kinderen van PahathMoab: Adna, en Chelal, Benaja,
Maaseja, Mattanja, Bezaleel, en
Binnui, en Manasse.
31. En van de kinderen van Harim:
Eliezer, Jissia, Malchia, Semaja,
Simeon,
32. Benjamin, Malluch, Semarja.
33. Van de kinderen van Hasum:
Mathnai, Mattata, Zabad, Elifelet,
Jeremai, Manasse, Simei.
34. Van de kinderen van Bani:
Maadai, Amram, en Uel,
35. Benaja, Bedeja, Cheluhu, Of,
Cheluhi.

36. Vanja, Meremoth, Eljasib,
37. Mattanja, Mathnai, en Jaasai,
38. En Bani, en Binnui, Simei,
39. En Selemja, en Nathan, en Adaja,
40. Machnadbai, Of, Mabnadbai. Sasai,
Sarai,
41. Azareel, Selemja, Semarja,
42. Sallum, Amarja, Jozef.
43. Van de kinderen van Nebo: Jeiel,
Mattithja, Zabad, Zebina, Jaddai, Of,
Jaddau. en Joel, Benaja.
44. Alle dezen hadden vreemde
vrouwen genomen; en sommigen
van hen hadden vrouwen, waarbij zij
kinderen gekregen hadden.

