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Bijbelcommentaar 
door E.G.White 
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Ezra 
 

Hoofdstuk 3 
 
 Vers 10-12 Sommigen Juichten, Anderen Weenden. – Het spreekt vanzelf 
dat deze lof en dank volkomen gepast was. Het huis waarop hun ogen rustten, was 
voldoende aanleiding voor de Heere om telkens weer Zijn Woord te doen ho- 
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ren om de bouwers te bemoedigen. De Heere geeft Zijn dienstknechten woorden om 
te spreken; en allen zouden deze dankbaarheid.... hebben moeten uiten toen ze zagen 
dat de fundamenten van het huis.... werden gelegd. 
 Maar er ontstond een ander probleem. Er werd klagen, wenen en treuren 
gehoord, omdat de tempel uiterlijk niet zo mooi en heerlijk was als de eerste tempel. 
Er waren mensen die hun gave om te spreken gebruikten om te praten over het feit, 
dat de tempel van Salomo ver boven dit gebouw uitstak. Vermengd met de muziek en 
het zingen, met de vreugde en het loven van God, was een wanklank, niet van 
blijdschap, lof en dank, maar van ontevredenheid (Ezra 3:12 aangehaald). 
 Ze zagen voldoende om daarvoor God te loven. Ze zagen dat de Heere hen 
had bezocht, nadat Hij hen verstrooid had wegens hun ondankbaarheid en ontrouw 
aan Zijn geboden. Hij had het hart van Cyrus bewogen om hen, die aangewezen 
waren om Zijn huis te herbouwen, te helpen. Maar zij, die licht ontmoedigd werden, 
wandelden niet door geloof. Zij koesterden ontmoedigende gedachten, die geen reuk 
ten leven waren voor het doen van goede werken (MS 116, 1897). 
 

Hoofdstuk 7 
 
 Vers 6-10 Ezra Liet Afschriften van de Wet Maken. – Ezra was uit de 
zonen van Aäron, een priester die door God was gekozen om een werktuig ten goede 
voor Israël te zijn, om daardoor het priesterschap te eren, waarvan de heerlijkheid 
voor een groot deel ten onder was gegaan tijdens de ballingschap. 
 Ezra was een man van grote vroomheid en heilige ijver. Hij was tevens een 
geleerde en een bekwaam schriftgeleerde in de wet van Mozes. Deze eigenschappen 
maakten hem tot een uitnemend mens. Ezra werd door Gods Geest aangespoord om 
de geschiedkundige- en dichterlijke boeken van de Bijbel te onderzoeken, en hierdoor 
werd hij vertrouwd met de zin en het begrip van de Wet. Tijdens de ballingschap was 
de kennis van Gods wil tot op zekere hoogte verloren gegaan. Ezra verzamelde alle 
exemplaren van de wet die hij kon vinden. Hij verspreidde exemplaren hiervan onder 
Gods volk en werd een leraar der wet en der profetieën in de scholen der profeten. Het 
zuivere Woord, dat op deze wijze vlijtig werd onderwezen, bracht een kennis, die in 
die tijd van onschatbare waarde was (Brief 100, 1907). 
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 God Geeft Nog een Kans en Toont Verdraagzaamheid. – De Heere 
verwekte Ezra als Zijn dienstknecht. Hij bewoog het hart van de koning, zodat Ezra 
genade bij hem vond. De koning stelde hem overvloedig middelen ter hand voor de 
herbouw van de tempel, en schiep de mogelijkheid voor de terugkeer van de Joden, 
die zeventig jaren in ballingschap in Babylon hadden doorgebracht. 
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Door Zijn volk op deze wijze nog een kans te geven om God in hun eigen land te 
dienen, toont de Heere zijn verdraagzaamheid met Zijn afgedwaalde kinderen (Brief 
98, 1907). 
 Vers 10 Een Voorbeeld in Kennis en Praktijk. – Zal het voorbeeld van Ezra 
ons leren hoe we gebruik moeten maken van onze kennis van de Schriften? Het leven 
van deze dienstknecht van God moet voor ons een bron van inspiratie zijn om de 
Heere te dienen met hart, verstand en kracht. Ieder van ons heeft een bepaald werk te 
doen, en dit is alleen mogelijk door toegewijde inspanning. Wij moeten ons in de 
eerste plaats bezighouden met het kennen van Gods eisen, en ze dan in praktijk 
brengen. Dan kunnen we het zaad der waarheid zaaien, dat vrucht zal dragen tot in het 
eeuwige leven (R&H 6 feb. 1908). 
 

Hoofdstuk 8 
 
 Vers 22 Ezra Was Bereid een Risico te Nemen. – Ezra en zijn metgezellen 
waren vastbesloten God te vrezen, te gehoorzamen en Hem volkomen te vertrouwen. 
Ze wilden geen verbinding aan gaan met de wereld om de hulp of de vriendschap van 
Gods vijanden te verkrijgen. Ze wisten dat succes alleen van God kan komen, of ze 
met weinigen waren of met velen. Ze koesterden helemaal niet het verlangen, dat hun 
succes zou worden toegeschreven aan de rijkdom of invloed van goddeloze mensen. 
 Ezra durfde het risico te nemen zijn zaak in Gods handen te leggen. Hij wist 
heel goed dat wanneer ze faalden in hun belangrijke werk, dit zou komen omdat ze 
niet aan Gods eisen voldaan hadden en dat hij hun daarom niet kon helpen. 
 De Schrift levert overvloedig bewijs voor het feit dat het veiliger is zich te 
verbinden met de Heere en de gunst en vriendschap van de wereld te verliezen, dan 
naar de wereld te zien om gunst en steun, en onze afhankelijkheid van God te 
vergeten. Omdat de joden van deze waarheid overtuigd waren, weigerden ze hun 
tegenstanders, zich met hen te verenigen bij het bouwen van de tempel. Ze zagen in 
de voorstellen van deze afgodendienaars een plan van satan om Gods volk te 
verleiden tot een verbond en gemeenschap met Zijn vijanden (R&H 8 jan. 1884). 
 

Hoofdstuk 9 
 
 Vers 6 Een Gebed van Ootmoed en Berouw. – Ezra bezat de ware 
gebedsgeest. Terwijl hij zijn smeekbede voor Israël aan God voorlegde toen het volk 
ernstig had gezondigd ondanks groot licht en voorrechten, zei hij: "Ik schaam mij, en 
durf mijn ogen niet tot U op te slaan, o mijn God, want onze ongerechtigheden zijn 
ons boven het hoofd gewassen en onze schuld is tot  
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de hemel gestegen." Ezra herinnerde zich Gods goedheid door Zijn volk weer houvast 
te geven in hun geboorteland, en hij was overweldigd door verdriet en 
verontwaardiging bij de gedachte aan hun ondankbaarheid in antwoord op Gods 
gunst. Zijn woorden spreken van ware ootmoed van hart, de boetvaardigheid dat in 
het gebed tot God overwint. Alleen het gebed van de ootmoedigen wordt door de 
Heere der heirscharen gehoord (ST 19 feb. 1885). 


