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Ezra
1 In het eerste jaar van Cyrus, koning van

Perzië, bewoog Jahweh de geest van Cyrus, den
koning van Perzië, om het woord in vervulling
te doen gaan, dat Jahweh door de mond van
Jeremias gesproken had. Daarom liet deze
door heel zijn rijk mondeling en schriftelijk
afkondigen: 2 Zo spreekt Cyrus, de koning van
Perzië! Jahweh, de God des hemels, heeft mij
alle koninkrijken der aarde gegeven, en heeft
mij bevolen, Hem een tempel te bouwen in
Jerusalem van Juda. 3 Laat dus ieder van u,
die tot zijn volk behoort, onder de schutse van
zijn God naar Jerusalem in Juda trekken en het
huis van Jahweh bouwen, Israëls God; want Hij
is de God, die in Jerusalem woont. 4 En al wie
achterblijft, moet, waar hij ook toeft, de mensen,
die uit zijn plaats vertrekken, een ondersteuning
meegeven in zilver en goud, have en vee, behalve
nog de offergaven voor het huis van God in
Jerusalem. 5Daarommaakten de familiehoofden
van Juda en Benjamin, met de priesters, de
levieten en allen, wier geest Jahweh daartoe had
opgewekt, zich gereed, om op te trekken en het
huis van Jahweh in Jerusalem te bouwen. 6 En
allen, die in hun omgeving woonden, steunden
hen zo goed mogelijk met zilver en goud, met
have en vee, en gaven daarenboven nog allerlei
kostbaarheden als offergift mee. 7 Bovendien
liet koning Cyrus het vaatwerk van de tempel
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van Jahweh teruggeven, dat Nabukodonosor uit
Jerusalem had weggevoerd en in de tempel van
zijn god had geplaatst. 8 Cyrus, de koning van
Perzië, stelde het den schatmeester Mitredat
ter hand, en deze droeg het aan Sjesjbassar,
den vorst van Juda, over. 9 Ziehier het getal:
dertig gouden en duizend zilveren kommen;
negen en twintig offerpannen; 10 dertig gouden
en tweeduizend vierhonderd en tien zilveren
bekers; en duizend andere vaten. 11 Het hele
getal gouden en zilveren vaten bedroeg vier en
vijftighonderd. Dit alles nam Sjesjbassar mee,
toen de ballingen wegtrokken van Babel naar
Jerusalem.

2
1 Dit zijn de bewoners der provincie, die

weggetrokken zijn uit de ballingschap in Babel,
waarheen Nabukodonosor, de koning van Babel,
hen had weggevoerd, en die zijn teruggekeerd
naar Jerusalem in Juda, iedereen naar zijn eigen
stad. 2 Het zijn degenen, die teruggekomen
zijn met Zorobabel, Jesjóea, Nehemias, Seraja,
Reëlaja, Mordekai, Bilsjan, Mispar, Bigwai, Re-
choem en Baäna. Het aantal mannen uit het volk
van Israël was als volgt: 3 de zonen van Parosj
telden een en twintighonderd twee en zeventig
man; 4 de zonen van Sjefatja, driehonderd twee
en zeventig; 5de zonen van Arach, zevenhonderd
vijf en zeventig; 6 de zonen van Páchat-Moab,
de zonen namelijk van Jesjóea en Joab, acht
en twintighonderd en twaalf; 7 de zonen van
Elam, twaalfhonderd vier en vijftig; 8 de zonen
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van Zattoe, negenhonderd vijf en veertig; 9 de
zonen van Zakkai, zevenhonderd zestig; 10 de
zonen van Bani, zeshonderd twee en veertig;
11 de zonen van Bebai, zeshonderd drie en
twintig; 12 de zonen van Azgad, twaalfhonderd
twee en twintig; 13 de zonen van Adonikam,
zeshonderd zes en zestig; 14de zonen van Bigwai,
tweeduizend zes en vijftig; 15 de zonen van
Adin, vierhonderd vier en vijftig; 16 de zonen
van Ater, uit de familie van Chizki-ja, acht en
negentig; 17 de zonen van Besai, driehonderd
drie en twintig; 18 de zonen van Jora, honderd en
twaalf; 19 de zonen van Chasjoem, tweehonderd
drie en twintig; 20 de zonen van Gibbar, vijf en
negentig; 21 de burgers van Betlehem, honderd
drie en twintig; 22 de burgers van Netofa, zes en
vijftig; 23 de burgers van Anatot, honderd acht
en twintig; 24 de burgers van Azmáwet, twee en
veertig; 25 de burgers van Kirjat-Jearim, Kefira
en Beërot, zevenhonderd drie en veertig; 26 de
burgers van Rama en Géba, zeshonderd een en
twintig; 27de burgers van Mikmas, honderd twee
en twintig; 28 de burgers van Betel en Ai, twee-
honderd drie en twintig; 29 de burgers van Nebo,
twee en vijftig; 30 de zonen van Magbisj, honderd
zes en vijftig; 31 de zonen van den anderen Elam,
twaalfhonderd vier en vijftig; 32 de zonen van
Charim, driehonderd en twintig; 33 de burgers
van Lod, Chadid en Ono, zevenhonderd vijf en
twintig; 34 de burgers van Jericho, driehonderd
vijf en veertig; 35 de zonen van Senaä, zes en
dertighonderd dertig. 36 De priesters: de zonen
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van Jedaja, uit het geslacht van Jesjóea telden
negenhonderd drie en zeventig man; 37 de zonen
van Immer, duizend twee en vijftig; 38 de zonen
van Pasjchoer, twaalfhonderd zeven en veertig;
39de zonen van Charim, duizend zeventien. 40De
levieten: de zonen van Jesjóea, Kadmiël en
Hodawja telden vier en zeventig man. 41 De
zangers: de zonen van Asaf telden honderd
acht en twintig man. 42 De poortwachters: de
zonen van Sjalloem, de zonen van Ater, de
zonen van Talmon, de zonen van Akkoeb, de
zonen van Chatita en de zonen van Sjobai telden
tezamen honderd negen en dertig man. 43 De
tempelknechten waren: de zonen van Sicha; de
zonen van Chasoefa; de zonen van Tabbaot; 44 de
zonen van Keros; de zonen van Siaha; de zonen
van Padon; 45 de zonen van Lebana; de zonen
van Chagaba; de zonen van Akkoeb; 46 de zonen
van Chagab; de zonen van Sjamlai; de zonen
van Chanan; 47 de zonen van Giddel; de zonen
van Gáchar; de zonen van Reaja; 48 de zonen
van Resin; de zonen van Nekoda; de zonen van
Gazzan; 49 de zonen van Oezza; de zonen van
Paséach; de zonen van Besai; 50 de zonen van
Asna; de zonen van Meoenim; de zonen van
Nefoesim; 51 de zonen van Bakboek; de zonen
van Chakoefa; de zonen van Charchoer; 52 de
zonen van Basloet; de zonen van Mechida; de
zonen van Charsja; 53 de zonen van Barkos;
de zonen van Sisera; de zonen van Témach;
54 de zonen van Nesiach; de zonen van Chatifa.
55 De zonen van Salomons slaven waren: de
zonen van Sotai; de zonen van Soféret; de zonen
van Perida; 56 de zonen van Jaäla; de zonen
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van Darkon; de zonen van Giddel; 57 de zonen
van Sjefatja; de zonen van Chattil; de zonen
van Pokéret-Hassebajim; de zonen van Ami.
58 De tempelknechten telden met de zonen van
Salomons slaven tezamen driehonderd twee en
negentig man. 59 De volgende zijn wel mee
opgetrokken uit Tel-Mélach, Tel-Charsja, Keroeb,
Addon en Immer, maar ze konden hun familie-
en stamboom niet overleggen als bewijs, dat
zij tot Israël behoorden. Het waren: 60 de
zonen van Delaja; de zonen van Tobi-ja; de
zonen van Nekoda: zeshonderd twee en vijftig
man. 61 Uit de priesterzonen: de zonen van
Chabaja; de zonen van Hakkos; de zonen van
Barzillai, die getrouwd was met een der dochters
van Barzillai uit Gilad, en naar hem werd
genoemd. 62 Daar zij, hoe ze ook zochten, hun
geslachtsregister niet konden vinden, werden
zij van de priesterlijke bediening uitgesloten,
63 en verbood hun de landvoogd, van de heilige
spijzen te eten, totdat er een priester met de
Oerim en Toemmim zou optreden. 64 De hele
gemeente bestond uit twee enveertigduizend
driehonderd zestig personen. 65Hierbij kwamen
nog zevenduizend driehonderd zeven en dertig
slaven en slavinnen, en tweehonderd zangers
en zangeressen. 66 Men bezat zevenhonderd
zes en dertig paarden, tweehonderd vijf en
veertig muilezels, 67 vierhonderd vijf en dertig
kamelen en zesduizend zevenhonderd twintig
ezels. 68 Toen men bij de tempel van Jahweh te
Jerusalem was aangekomen, brachten sommige
familiehoofden vrijwillige schenkingen voor de
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tempel van God, om hem op zijn plaats te doen
herrijzen. 69 Ook droeg men naar vermogen
bij aan het fonds, dat voor de eredienst was
bestemd: voor een en zestigduizend drachmen7
aan goud, voor vijfduizend mina aan zilver,
en honderd priestergewaden. 70 Daarna gingen
de priesters, de levieten met een deel van het
volk, de zangers, de poortwachters en de tem-
pelknechten zich te Jerusalem vestigen, en de
rest van Israël in hun steden.

3
1 Toen Israël in zijn steden woonde, en de

zevende maand was genaderd, kwam het volk
als één man te Jerusalem bijeen. 2 Nu sloegen
Jesjóea, de zoon van Josadak met zijn mede-
priesters, en Zorobabel, de zoon van Salatiël,met
zijn broeders, de hand aan het werk, om het
altaar van Israëls God te bouwen en er de brand-
offers op te dragen, zoals dit voorgeschreven
staat in de Wet van Moses, den man Gods.
3 Maar daar ze bevreesd waren voor de lands-
bevolking, bouwden ze enkel het altaar op
zijn vroegere grondslagen, en brachten daarop
brandoffers aan Jahweh, morgen- en avondof-
fers. 4 Ook vierden zij het Loofhuttenfeest, zoals
het voorgeschreven was, en brachten iedere dag
van het feest brandoffers, zoals dat voor elke
dag was bepaald. 5 Van toen af droegen zij ook
het dagelijks brandoffer op, evenals de offers
bij gelegenheid van de nieuwe maan en van
alle heilige hoogfeesten van Jahweh, met de
offers van al wie een vrijwillige gave aan Jahweh



Ezra 3:6 vii Ezra 3:11

bracht. 6 Ofschoon men dus sinds de eerste dag
der zevende maand begonnen was, offers aan
Jahweh te brengen, waren toch de fundamenten
van de tempel van Jahweh nog niet gelegd.
7Daarom gaf men geld voor de steenhouwers en
timmerlieden, en spijs en drank en olie voor de
Sidoniërs en Tyriërs, om ceders van de Libanon
over zee naar Joppe te brengen, zoals Cyrus, de
koning der Perzen, het hun had toegestaan. 8 En
in de tweede maand van het tweede jaar na
hun aankomst bij het huis van God te Jerusalem,
maakten Zorobabel, de zoon van Salatiël, en
Jesjóea, de zoon van Josadak, met hun broeders,
de overige priesters en levieten, en allen die
uit de gevangenschap naar Jerusalem waren
gekomen, een begin met het werk, en stelden zij
de levieten van twintig jaar en daarboven aan,
om toezicht te houden op de werkzaamheden
aan het huis van Jahweh. 9 Zo hielden Jesjóea
met zijn zonen en broers, Kadmiël met zijn
zonen, de zonen van Hodawja en de zonen
van Chenadad met hun zonen en broers, die
allen levieten waren, tezamen toezicht op de
arbeiders aan het huis van God. 10 Toen de
bouwlieden het fundament van de tempel van
Jahweh hadden gelegd, stelden zich de priesters
in ambtsgewaad met de trompetten op, en de
levieten, de zonen van Asaf, met de cymbalen,
om Jahweh te loven naar de voorschriften van
David, koning van Israël. 11 Ze hieven aan:
“Prijst en looft Jahweh; want Hij is goed, en zijn
goedheid voor Israël duurt eeuwig!” En heel
het volk jubelde mee bij die lofzang ter ere van
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Jahweh, omdat het fundament van Jahweh’s huis
was gelegd. 12 Maar terwijl de menigte juichte
en jubelde van vreugde, begonnen velen van
de oudere priesters, levieten en familiehoofden,
die de vroegere tempel nog hadden gezien, te
jammeren, toen hun ogen de fundamenten van
dit huis aanschouwden. 13 Doch men kon door
de jubelkreten van het volk het gejammer der
schare niet horen; want het volk juichte luid,
zodat het gejoel in de verte gehoord werd.

4
1Maar toen de vijanden van Juda en Benjamin

vernamen, dat de ballingen bezig waren, een
tempel voor Jahweh, den God van Israël, te
bouwen, 2 gingen zij naar Zorobabel en de
familiehoofden toe, en zeiden tot hen: Laat
ons met u meebouwen; want ook wij vereren
uw God evenals gij, en brengen Hem offers
sinds de tijd van Esar-Chaddon, den koning van
Assjoer, die ons hierheen heeft gevoerd. 3 Maar
Zorobabel, Jesjóea en de andere familiehoofden
van Israël antwoordden hun: Wij kunnen niet
samen met u het huis van onzen God bouwen;
wij alleen moeten het bouwen voor Jahweh,
den God van Israël, zoals Cyrus, de koning der
Perzen, heeft bevolen. 4 Maar nu begon de
landsbevolking het volk van Juda de handen te
binden, en hen af te schrikken van de bouw.
5 Zij kochten enige raadslieden tegen hen om, om
hun plan te doen mislukken; en hierin slaagden
zij ook zolang Cyrus, de koning der Perzen,
nog leefde, en tot aan de regering van Darius,
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den koning der Perzen. 6 Onder de regering
van Achasjwerosj, en wel in het begin van zijn
bestuur, schreven zij een aanklacht tegen de
bewoners van Juda en Jerusalem. 7 Ook ten
tijde van Artaxerxes richtten Bisjlam, Mitredat
en Tabeël met hun overige ambtgenoten een
schrijven aan Artaxerxes, den koning der Perzen.
De brief was geschreven in het aramees, maar
er was een vertaling bij (aramees) 8 Rechoem,
de landvoogd4, en Sjimsjai, zijn geheimschri-
jver, schreven eveneens aan Artaxerxes over
Jerusalem een brief van de volgende inhoud:
9 Rechoem, landvoogd, Sjimsjai, geheimschrijver,
met hun overige ambtgenoten, de perzische
rechters, generaals en commissarissen over de
bewoners van Érek, Babel, Sjoesjan, die Elami-
eten zijn, 10 en over de andere volkeren, welke de
grote en roemrijke Asenappar heeft weggevoerd,
en in de stad Samaria en in de andere steden
aan de overzijde van de Rivier heeft gevestigd.
En zo voort. 11 Dit is de tekst van de brief, die
zij aan koning Artaxerxes zonden: Uw dienaren,
die de overzijde van de Rivier bewonen: en
zo voort. 12 Het zij den koning gemeld, dat de
Joden, die van u hierheen zijn getrokken, in
Jerusalem zijn aangekomen. Zij herbouwen de
opstandige en valse stad, richten de muren weer
op, en herstellen de fundamenten. 13Nu wete de
koning, dat, wanneer deze stad is herbouwd en
demuren hersteld, men geen belasting, schatting
of tol meer zal betalen; wat een schade voor
den koning zou zijn. 14 Daar wij nu het zout
van het paleis eten, en het ons dus niet past,
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de schade van den koning lijdelijk aan te zien,
zenden wij onze inlichtingen aan den koning.
15Men raadplege eens het archief uwer vaderen,
en gij zult daarin tot de bevinding komen, dat
deze stad een opstandige stad is geweest, die
aan de koningen en de provincies moeite genoeg
heeft berokkend, en dat men er van oudsher
oproer heeft gemaakt. Daarom werd die stad
dan ook verwoest. 16 Wij waarschuwen dus
den koning, dat gij aan de overzijde van de
Rivier heel uw gezag zult verliezen, zo deze stad
wordt herbouwd en de muren worden hersteld.
17 De koning antwoordde: Aan Rechoem, den
landvoogd, Sjimsjai, den geheimschrijver, en de
overige ambtgenoten in Samaria en de andere
plaatsen aan de overzijde van de Rivier, Heil, en
zo voort. 18 De brief, die gij ons hebt gezonden,
is mij duidelijk voorgelezen. 19 Ik heb bevel
gegeven, een onderzoek in te stellen, en men
heeft bevonden, dat deze stad inderdaad zich
van oudsher tegen de koningen verzet, en dat
men er oproer en opstand kweekt. 20 Er zijn in
Jerusalem zelfs machtige koningen geweest, die
heel het gebied aan de overzijde van de Rivier
hebben beheerst, en aan wie men belasting,
schatting en tol heeft betaald. 21 Gelast dus
die mensen, het werk te staken, zodat die stad
niet herbouwd wordt, eer ik daartoe bevel zal
geven. 22 Brengt dit met grote zorg ten uitvoer,
opdat dit euvel aan de koningen geen groter
schade moge berokkenen. 23 Zodra de brief
van den koning Artaxerxes aan Rechoem, zijn
geheimschrijver Sjimsjai en hun ambtgenoten
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was voorgelezen, spoedden zij zich naar de
Joden in Jerusalem, en dwongen hen met kracht
en geweld de werkzaamheden te staken. 24 Zo
werd het werk aan het huis van God te Jerusalem
stil gelegd, en bleef het rusten tot aan het tweede
jaar van de regering van Darius, den koning der
Perzen.

5
1 Maar toen de profeten Aggeus en Zakarias,

de zoon van Iddo, onder de Joden, die in
Juda en Jerusalem woonden, in de naam van
Israëls God profeteerden, 2 hervatten Zorobabel,
de zoon van Salatiël, en Jesjóea, de zoon van
Josadak, de bouw van de tempel te Jerusalem,
en Gods profeten ondersteunden hen daarbij.
3 Maar aanstonds kwamen Tattenai, de stad-
houder van het gebied aan de overzijde van de
Rivier, en Sjetar-Bozenai en hun ambtgenoten
naar hen toe, en zeiden tot hen: Wie heeft
u verlof gegeven, dit huis te bouwen en zijn
muren te herstellen? 4 En ze vroegen hun
nog: Hoe heten de mannen, die deze bouw
zijn begonnen? 5 Maar het oog van hun God
rustte op de oudsten der Joden; men dwong ze
niet, de werkzaamheden te staken, voordat er
een beslissing van Darius zou zijn afgekomen.
Daarom zouden zij over deze aangelegenheid
een schrijven verzenden. 6 (Tekst van de brief,
die Tattenai, de stadhouder van het gebied aan
de overzijde van de Rivier, en Sjetar-Bozenai
met hun ambtsgenoten, de generaals van de
overzijde der Rivier, aan koning Darius hebben
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gezonden). 7 Zij zonden hem een verslag van de
volgende inhoud: Aan koning Darius, alle heil!
8Het zij den koning bekend, dat wij ons naar de
landstreek Juda hebben begeven, naar de tempel
van den groten God. Deze wordt opgebouwdmet
steenblokken, en de wanden worden met hout
bekleed; het werk wordt met zorg uitgevoerd,
en vordert onder hun hand. 9 Wij hebben
toen de oudsten daar ondervraagd, en hun
gezegd: Wie heeft u verlof gegeven, dit huis te
bouwen en deze muren te herstellen? 10 Wij
hebben hen ook naar hun namen gevraagd, om
u op de hoogte te brengen, en u schriftelijk de
namen der mannen op te geven, die aan hun
hoofd staan. 11 Zij hebben ons het volgende
geantwoord: Wij zijn de dienaren van den God
van hemel en aarde, en wij herbouwen het huis,
dat vele jaren geleden gebouwd werd, en door
een groot koning van Israëlwerd opgetrokken en
voltooid. 12 Maar omdat onze vaderen den God
des hemels hadden vertoornd, heeft Hij hen aan
den Chaldeër Nabukodonosor, den koning van
Babel, overgeleverd, en deze heeft deze tempel
verwoest en het volk naar Babel weggevoerd.
13 Maar in het eerste jaar van Cyrus, den kon-
ing van Babel, heeft koning Cyrus een bevel
uitgevaardigd, om dit huis weer op te bouwen.
14 Bovendien heeft koning Cyrus de gouden
en zilveren vaten van het Godshuis, welke
Nabukodonosor uit de tempel van Jerusalem
had weggenomen en naar de tempel van Babel
had overgebracht, uit de tempel van Babel laten
halen en aan Sjesjbassar overhandigen, dien
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hij tot stadhouder had aangesteld. 15 Hij zeide
hem: Neem deze vaten, ga ze terugbrengen
naar de tempel van Jerusalem, en laat het huis
van God op zijn vroegere plaats herbouwen.
16 Toen is Sjesjbassar hierheen gekomen, heeft
de grondslagen van Jerusalems tempel gelegd,
en van die tijd af is er tot nu toe aan gebouwd,
zonder dat hij werd voltooid. 17 Indien de koning
het goedvindt, laat men dan een onderzoek
instellen in het koninklijk archief te Babel, of er
inderdaad door koning Cyrus verlof is gegeven,
om deze tempel van Jerusalem te herbouwen.
Dan moge de koning ons zijn beslissing doen
toekomen.

6
1 Toen deed men op bevel van koning Darius

een onderzoek in de boekerij van Babel, waar
het archief werd bewaard. 2 En men vond te
Ecbátana, een vesting in de provincie Medië,
een rol, waarin het inderdaad beschreven stond.
3 Oorkonde: In het eerste jaar van koning Cyrus
heeft koning Cyrus dit bevel gegeven: De tempel
van Jerusalem: Dit huis moet weer tot offerplaats
op stevige grondslagen worden gebouwd. Het
zal zestig el hoog zijn en zestig el breed, 4 met
drie lagen gehouwen steen en een laag hout.
De kosten zullen door de koninklijke schatkist
worden betaald. 5 Daarenboven zal men de
gouden en zilveren vaten van het Godshuis
teruggeven, die Nabukodonosor uit de tempel
van Jerusalem heeft weggenomen en naar Babel
gevoerd, en ze naar de tempel van Jerusalem op
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hun vroegere plaats in het Godshuis brengen.
6 Daarom moet gij, Tattenai, stadhouder van
het gebied aan de overzijde van de Rivier,
en gij, Sjetar-Bozenai met uw ambtgenoten, de
generaals van de overzijde der Rivier, 7 van
die plaats wegblijven en de werkzaamheden
aan de tempel laten doorgaan. De stadhouder
der Joden en hun oudsten mogen de tempel op
zijn vroegere plaats herbouwen. 8 Bovendien
is door mij bepaald, hoe gij met de oudsten
der Joden aan de bouw van deze tempel moet
medewerken. De kosten moeten aan die man-
nen stipt en zonder uitstel worden betaald uit
het koninklijk inkomen aan belastingen van de
overzijde der Rivier. 9 De jonge stieren, rammen
en lammeren, die nodig zijn voor de brandoffers
aan den God des hemels, met tarwe, zout, wijn
en olie, naar het voorschrift der priesters van
Jerusalem, moeten hun dagelijks en stipt worden
verstrekt, 10 zodat zij heerlijk geurende offers
kunnen opdragen aan den God des hemels, en
bidden voor het leven van den koning en zijn
zonen. 11 En wanneer iemand iets verandert aan
deze beschikking, dan beveel ik, dat een balk
uit zijn woning zal worden gerukt, waaraan hij
moet worden opgehangen en vastgeslagen, en
dat van zijn huis een mesthoop moet worden
gemaakt. 12 En de God, die daar zijn Naam
heeft gevestigd, moge alle koningen en volken
nederstoten, die de hand durven uitsteken, om
hierin wijziging te brengen, of de tempel van
Jerusalem te verwoesten. Ik, Darius, heb dit
bevel gegeven; het moet stipt worden uitgevoerd.
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13Daarop hebben Tattenai, de stadhouder van de
overzijde der Rivier, en Sjetar-Bozenai met hun
ambtgenoten zich prompt gehouden aan wat
koning Darius hun had bevolen. 14 De oudsten
van Israël gingen voort met de bouw, terwijl
de profeten Aggeus en Zakarias, de zoon van
Iddo, bleven profeteren. Zij voltooiden de bouw
volgens het bevel van Israëls God en in opdracht
van Cyrus, Darius en Artaxerxes, den koning der
Perzen. 15 En op de derde dag van de maand
Adar, in het zesde jaar der regering van koning
Darius, was de tempel gereed. 16 Nu vierden
de kinderen Israëls, de priesters, de levieten en
de andere ballingen met vreugde de inwijding
van deze tempel. 17 Zij offerden bij de inwijding
van deze tempel honderd stieren, tweehonderd
rammen en vierhonderd lammeren; bovendien
als zondeoffer voor heel Israël nog twaalf bokken
naar het getal van Israëls stammen. 18 En voor
de dienst van den God, die in Jerusalem woont,
stelden zij de priesters aan in verschillende
klassen, en de levieten in groepen, zoals dit in het
boek van Moses staat voorgeschreven. 19 En op
de veertiende dag van de eerste maand vierden
de ballingen het paasfeest. 20 Want de priesters
hadden zich gereinigd en ook de levieten waren
rein tot den laatsten man; ze konden dus het
pascha slachten voor al de ballingen, voor hun
medepriesters en voor zichzelf. 21 Zo aten de
kinderen Israëls, die uit de ballingschap waren
teruggekeerd, het pascha met allen, die zich
van de onreinheid der landsbevolking hadden
afgescheiden, en zich bij hen hadden aanges-
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loten, om Jahweh, den God van Israël, te di-
enen. 22 Zij vierden in blijdschap gedurende
zeven dagen het feest der ongedesemde broden;
want Jahweh had hun vreugde bereid, door het
hart van Assjoers koning gunstig voor hen te
stemmen, om hen te helpen bij de arbeid aan
de tempel van Israëls God.

7
1 Na deze gebeurtenissen trok Esdras onder

de regering van Artaxerxes, den koning der
Perzen, uit Babel weg. Hij was de zoon van
Seraja, zoon van Azarja, zoon van Chilki-ja,
2 zoon van Sjalloem, zoon van Sadok, zoon
van Achitoeb, 3 zoon van Amarja, zoon van
Azarja, zoon van Merajot, 4 zoon van Zerachja,
zoon van Oezzi, zoon van Boekki, 5 zoon van
Abisjóea, zoon van Pinechas, zoon van Elazar,
zoon van den hogepriester Aäron. 6 Hij was een
schriftgeleerde, en zeer bedreven in de wet van
Moses, die Jahweh, de God van Israël, gegeven
heeft. En daar de hand van Jahweh, zijn God,
op hem rustte, willigde de koning al zijn wensen
in. 7 Daarom trokken in het zevende jaar van
koning Artaxerxes verschillende Israëlieten met
enige priesters, levieten, zangers, poortwachters
en tempelknechten naar Jerusalem op. 8 En in
de vijfde maand van het zevende jaar van den
koning kwamen zij in Jerusalem aan. 9 Op de
eerste dag van de eerste maand begon hij zijn
terugtocht uit Babel, en op de eerste dag van de
vijfde maand kwam hij te Jerusalem aan. Want
de hand van zijn God rustte vol goedheid op
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hem, 10 daar Esdras zich met heel zijn hart had
toegelegd op het onderzoek van Jahweh’s Wet,
zowel om zelf haar in beoefening te brengen, als
om haar instellingen en voorschriften aan Israël
te leren. 11Dit is de tekst van de brief, die koning
Artaxerxes meegaf aan Esdras, den priester en
schriftgeleerde, bedreven in Jahweh’s geboden
en instellingen voor Israël. 12Artaxerxes, koning
der koningen, aan den priester Esdras, den
schriftgeleerde in de Wet van den God des
hemels: heil, en zo voort. 13 Hiermee bepaal
ik, dat iedereen van het volk van Israël, van
zijn priesters en levieten in mijn koninkrijk, die
naar Jerusalem wenst te vertrekken, met u mag
meegaan. 14 Want gij wordt door den koning
en zijn zeven raadsheren uitgezonden, om in
Juda en Jerusalem een onderzoek in te stellen
aan de hand van de wet van uw God, die gij
meedraagt; 15 bovendien om het zilver en het
goud over te brengen, dat de koning en zijn raad-
sheren vrijwillig aan den God van Israël, die te
Jerusalem woont, hebben geschonken, 16 met al
het zilver en goud, dat gij zult verzamelen in heel
de provincie van Babel, en met al de vrijwillige
gaven door volk en priesters bijeengebracht voor
het huis van hun God in Jerusalem. 17 Voor
dit geld moet gij zorgvuldig stieren, rammen en
lammeren kopenmet de daarbij behorende spijs-
en plengoffers, en ze offeren op het altaar van
het huis van uw God in Jerusalem. 18 De rest
van het zilver en goud moogt gij besteden, zoals
het u en uw broeders goeddunkt, en uw God het
verlangt. 19 De vaten, die men u heeft gegeven
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voor de dienst in het huis van uw God, moet
gij voor den God van Jerusalem bestemmen.
20 Wat gij voor andere benodigdheden van het
huis van uw God hebt uit te geven, kunt gij
uit de koninklijke schatkist betalen. 21 Verder
wordt door mij, koning Artaxerxes, last gegeven
aan alle schatmeesters aan de overzijde van de
Rivier: Al wat de priester Esdras, de schrift-
geleerde in deWet van den God des hemels, u zal
vragen, moet prompt worden afgeleverd 22 tot
een bedrag van honderd talenten zilver, honderd
kor tarwe, honderd bat wijn, honderd bat olie,
en een onbepaalde hoeveelheid zout. 23 Al wat
door den God des hemels is voorgeschreven,
moet nauwgezet voor het huis van den God des
hemels worden uitgevoerd. Want waarom zou
er gramschap ontbranden tegen de regering van
den koning en van zijn zonen? 24 Wij laten u
ook weten, dat het niet geoorloofd is, belasting,
schatting of tol te heffen van een priester, leviet,
zanger, poortwachter, tempelknecht of dienaar
van deze tempel, wie het ook is. 25 Gij, Esdras,
moet naar de wijsheid van uw God, die gij bezit,
schepenen en rechters aanstellen, om recht te
spreken over heel het volk aan de overzijde van
de Rivier: over allen, die de wetten van uw
God reeds kennen; en die ze niet kennen, moet
gij ze leren. 26 Iedereen, die de wet van uw
God of de wet van den koning niet onderhoudt,
zal het strengste recht geschieden: hij moet ter
dood, tot verbanning, tot boete of gevangenis
worden veroordeeld. 27 Gezegend zij Jahweh,
de God onzer vaderen, die den koning ingaf,
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zó de tempel van Jahweh in Jerusalem te eren,
28 en die mij genade deed vinden bij den koning,
zijn raadsheren en al de machtige koninklijke
magistraten. Ik voelde mij sterk, daar de hand
van Jahweh, mijn God, op mij rustte, en bracht
Israëls leiders bijeen, ommet mij weg te trekken.

8
1 Dit zijn de familiehoofden met hun stamlijst,

die met mij uit Babel zijn weggetrokken onder
de regering van koning Artaxerxes. 2 Van de
zonen van Pinechas: Gersjom; van de zonen
van Itamar: Daniël; van de zonen van David:
Chattoesj, 3 de zoon van Sjekanja; van de zonen
van Parosj: Zekarja en met hem honderd vijftig
man, die in de stamlijst stonden ingeschreven.
4 Van de zonen van Pachat-Moab: Eljehoënai, de
zoon van Zerachja met tweehonderd man; 5 van
de zonen van Sjekanja: de zoon van Jachaziël
met driehonderd man; 6 van de zonen van Adin:
Ébed, de zoon van Jonatan met vijftig man. 7Van
de zonen van Elam: Jesjaja, de zoon van Atalja
met zeventig man; 8 van de zonen van Sjefatja:
Zebadja, de zoon van Mikaël met tachtig man;
9 van de zonen van Joab: Obadja, de zoon van
Jechiël met tweehonderd achttien man; 10 van
de zonen van Sjelomit: de zoon van Josifja met
honderd zestig man; 11 van de zonen van Bebai:
Zekarja, de zoon van Bebai met acht en twintig
man; 12 van de zonen van Azgad: Jochanan, de
zoon van Hakkatan met honderd en tien man.
13 Van de zonen van Adonikam: enige hoofden
van mindere rang, Elifélet, Jeïël en Sjemaja
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genaamd, met zestig man. 14 Van de zonen van
Bigwai: Oetai en Zakkoer met zeventig man. 15 Ik
verzamelde hen bij de rivier, die naar Ahawa
stroomt, en wij kampeerden daar drie dagen.
Maar toen ik daar volk en priesters overzag,
ontdekte ik niemand van de zonen van Levi.
16 Daarom zond ik de hoofden Eliézer, Ariël,
Sjemaja, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Zekarja,
Mesjoellam en de schriftgeleerden Jojarib en
Elnatan 17 met een boodschap voor Iddo, het
hoofd in de plaats Kasifja, en legde de woorden
in hun mond, die ze spreken moesten tot Iddo,
zijn broeders en de tempelknechten van Kasifja,
om ons bedienaren voor het huis van onzen
God te zenden. 18 En daar de hand van onzen
God vol goedheid op ons rustte, zonden zij ons
verstandige mannen. Van de zonen van Machli,
zoon van Levi, zoon van Israël: Sjerebja met
zijn zonen en broeders, achttien man. 19 Van de
zonen van Merari: Chasjabja en Jesjaja, 20 met
hun broeders en zonen, twintig man. Van
de tempelknechten, die David en de vorsten
voor de dienst der levieten hadden geschonken:
tweehonderd twintig tempelknechten, allen met
name vermeld. 21 Nu kondigde ik daar, bij de
rivier Ahawa, een vasten af, om ons voor onzen
God te vernederen, en een gelukkige reis van
Hem af te smeken voor ons, onze kinderen en
voor onze have. 22 Want ik schaamde mij, den
koning soldaten en ruiters te vragen, om ons
onderweg tegen den vijand te beschermen. Want
wij hadden aan den koning gezegd: De hand
van onzen God rust vol goedheid op allen, die
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Hem zoeken, maar zijn macht en toorn zijn
tegen allen gericht, die Hem verlaten. 23Daarom
vastten wij en riepen onzen God aan; en Hij
heeft ons verhoord. 24 Daarna koos ik twaalf
priesterhoofden uit: Sjerebja en Chasjabja met
tien van hun broeders. 25 Ik woog hun het zilver,
het goud en het vaatwerk af, dat de koning,
zijn raadsheren en magnaten, en heel Israël, dat
zich daar nog bevond, geschonken hadden als
offergave voor het huis van onzen God. 26Na het
afgewogen te hebben, stelde ik hun zeshonderd
vijftig talenten aan zilver ter hand, voor honderd
talenten zilveren vaten, honderd talenten aan
goud, 27 twintig gouden bekers ter waarde van
duizend darieken, en twee prachtige vaten van
geglansd koper, zo kostbaar als goud. 28 En ik
sprak tot hen: Gij zijt Jahweh toegewijd; maar
ook de vaten zijn heilig, en het zilver en goud
is een vrijwillige gave aan Jahweh, den God
uwer vaderen. 29 Bewaart ze dus zorgvuldig,
totdat gij ze kunt afwegen en overdragen aan
de hoofden der priesters en levieten, en aan de
familiehoo fden van Israël te Jerusalem in de
vertrekken van de tempel van Jahweh. 30 Toen
namen de priesters en levieten het afgewogen
zilver en goud en de vaten in ontvangst, om
ze naar Jerusalem te brengen, naar de tempel
van onzen God. 31 Op de twaalfde dag van
de eerste maand vertrokken wij van de rivier
Ahawa, om naar Jerusalem te gaan. De hand
van onzen God bleef op ons rusten, en behoedde
ons onderweg voor vijand en rover. 32 Zo
kwamen wij te Jerusalem aan. En nadat wij er
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drie dagen rust hadden genomen, 33 werden op
de vierde dag in het huis van onzen God het
zilver, goud en het vaatwerk gewogen, en den
priester Meremot, den zoon van Oeri-ja ter hand
gesteld, in tegenwoordigheid van Elazar, den
zoon van Pinechas, en van de levieten Jozabad,
den zoon van Jesjóea, en Noadja, den zoon van
Binnoej. 34 Alles werd geteld en gewogen, en het
hele gewicht werd opgetekend. 35 Terzelfdertijd
droegen de ballingen, die uit de gevangenschap
waren teruggekeerd, twaalf stieren voor heel
Israël als een brandoffer op aan Israëls God;
daarenboven zes en negentig rammen, zeven
en zeventig lammeren, twaalf bokken voor een
zondeoffer: alles als een brandoffer voor Jah-
weh. 36Ook overhandigden zij de bevelschriften
van den koning aan de koninklijke satrapen en
de landvoogden van de overzijde der Rivier, en
dezen verleenden hun steun aan het volk, en aan
de tempel van God.

9
1 Zodra men hiermede gereed was, kwamen

de leiders naar mij toe, en zeiden: Het volk van
Israël, zelfs de priesters en levieten hebben zich
niet afgezonderd gehouden van de landsbevolk-
ing en van de gruwelen der Kanaänieten, Chit-
tieten, Perizzieten, Jeboesieten, Ammonieten,
Moabieten, Egyptenaren en Amorieten. 2 Want
zij hebben uit hun dochters vrouwen genomen
voor zich en hun zonen; het heilig geslacht heeft
zich vermengd met de landsbevolking, en de
leiders en oversten hebben het slechte voorbeeld
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gegeven. 3 Toen ik dat hoorde, scheurde ik mijn
kleed en mijn mantel, rukte de haren uit hoofd
en baard, en ontsteld zat ik neer. 4 Allen, die om
de bedreiging van Israëls God rilden van angst
over de misdaad der ballingen, schaarden zich
ommij heen. Zo bleef ik zitten tot aan het avond-
offer, helemaal terneer geslagen. 5Maar toen het
avondoffer werd opgedragen, stond ik uit mijn
vernedering op, kleed en mantel gescheurd; ik
viel op de knieën, strekte de handen uit naar
Jahweh, mijn God, 6 en sprak: Mijn God, ik ben te
beschaamd en verlegen, om mijn gelaat naar U
op te heffen, mijn God! Want onze misdaden zijn
ons boven het hoofd gewassen, en onze zonde
reikt tot de hemel. 7Van de dagen onzer vaderen
af tot op deze dag toe gaan wij diep onder zonde
gebukt; om onze misdaden zijn wij, met onze
vorsten en priesters, aan de koningen der landen
overgeleverd, aan zwaard en gevangenschap,
aan plundering en schande, zoals op de dag
van vandaag. 8 En nu heeft Jahweh, onze God,
ons een ogenblik zijn barmhartigheid getoond,
ons een overschot gelaten, en ons in zijn heilige
plaats een toevlucht verleend, om onze ogen te
doen stralen, en ons een weinig verademing in
onze slavernij te schenken. 9Want al blijven wij
knechten, toch heeft onze God ons in onze slav-
ernij niet verlaten. Hij heeft ons genade doen
vinden bij de koningen van Perzië, zodat zij ons
in staat wilden stellen, het huis van onzen God
te herbouwen en zijn puinen op te richten, en
ons vestingwallen hebben geschonken in Juda en
Jerusalem. 10Onze God: wat zullen wij verder nu
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zeggen? Want wij hebben uw geboden verzaakt,
11 die Gij door de profeten, uw dienaars, hebt
afgekondigd. Zij hebben gezegd: Het land, dat gij
in bezit gaat nemen, is een land, bezoedeld door
de liederlijkheid der landsbevolking en door de
gruwelen, waarmee zij het van het ene einde
tot het andere in haar onreinheid heeft verpest.
12 Geeft dus uw dochters niet aan hun zonen,
neemt hun meisjes niet voor uw jongens, en
zoekt nimmer hun vriendschap of gunst. Dan
wordt gij sterk, en zult gij het goede van het land
mogen eten, en het voor altijd aan uw kinderen
kunnen vermaken. 13 En zouden wij, na wat
ons is overkomen om onze ongerechtigheid en
grote schuld, en nu Gij, onze God, ons gespaard
hebt, meer dan onze zonden verdienen, en
ons deze rest hebt gelaten: 14 zouden wij nu
opnieuw uw geboden verbreken en ons met deze
schandelijke volken verbinden? Zoudt Gij dan
niet zó vergramd op ons worden, dat Gij ons
uitroeit zonder overschot of rest? 15 Jahweh, God
van Israël, Gij zijt rechtvaardig! Ja, thans zijn wij
er nog als een rest. Maar hier staan wij voor U
met onze zonde; neen, zó houden wij geen stand
voor uw aanschijn!

10
1 Terwijl Esdras bad en schuld beleed, en

schreiend zich neerwierp voor de tempel van
God, had zich een zeer grote schare van Is-
raëlieten, mannen, vrouwen en kinderen, bij
hem gevoegd. En toen het volk in tranen
uitbarstte, 2 nam Sjekanja, de zoon van Jechiël,
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uit de zonen van Elam, het woord en sprak
tot Esdras: Zeker, wij hebben gezondigd tegen
onzen God, door vreemde vrouwen uit de lands-
bevolking te huwen. Toch is er ook nu voor
Israël nog hoop. 3 Laat ons een verbond sluiten
met onzen God, dat wij alle vrouwen met de
kinderen, die uit haar zijn geboren, zullen
wegzenden volgens de raad van mijn heer en
van hen, die sidderen om het gebod van onzen
God. Laat ons handelen volgens de Wet! 4 Sta op;
want op u rust de taak, maar wij staan aan uw
zijde; wees sterk en tast door. 5 Nu stond Esdras
op, en liet de hoofden van priesters, levieten en
heel Israël zweren, dat er volgens dit woord zou
worden gehandeld; en ze zwoeren het. 6 Toen
verliet Esdras de plaats voor de tempel, en ging
naar de kamer van Jehochanan, den zoon van
Eljasjib. Daar bleef hij zonder brood te eten of
water te drinken, omdat hij rouw bedreef over
de zonde der ballingen. 7 Nu deed men in Juda
en Jerusalem een oproep aan al de ballingen,
om in Jerusalem bijeen te komen. 8 Wie niet
binnen drie dagen opkwam, van hem zouden
al de bezittingen volgens besluit van leiders en
oudsten met de banvloek worden getroffen, en
hijzelf zou buiten de gemeenschap der ballingen
worden gesloten. 9 Daarom kwamen alle man-
nen van Juda en Benjamin binnen drie dagen in
Jerusalem bijeen. Het was de twintigste dag van
de negende maand. Het hele volk stond op het
plein van de tempel, rillend zowel om de zaak als
door de regen. 10De priester Esdras stond op, en
sprak tot hen: Gij hebt gezondigd, door vreemde
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vrouwen te huwen, en de schuld van Israël nog
te vergroten. 11 Welnu, brengt eerherstel aan
Jahweh, den God uwer vaderen, en doet wat Hij
verlangt: hebt dus geen gemeenschap meer met
de landsbevolking en met de vreemde vrouwen.
12 En de hele vergadering riep uit: Wij moeten
doen, zoals gij gezegd hebt. 13 Maar er is veel
volk en het is regentijd, zodat het buiten niet is
uit te houden. Dit is ook geen zaak, die in een
of twee dagen kan worden geregeld, daar wij op
dit punt veel kwaad hebben gedaan. 14 Laat dus
onze leiders voor de hele gemeente optreden en
laat alle bewoners van onze steden, die vreemde
vrouwen hebben genomen, met de oudsten en
rechters van hun eigen stad op bepaalde dagen
hierheen komen, om op dit punt de ziedende
toorn van onzen God van ons af te wenden.
15Alleen Jonatan, de zoon van Asaël, en Jachzeja,
de zoon van Tikwa, kwamen hier tegen op, en
Mesjoellam en de leviet Sjabbetai vielen hun bij.
16 Maar de ballingen hielden voet bij stuk, en
de priester Esdras zonderde enige mannen af,
de familiehoofden van elke familie, allen met
name vermeld. Op de eerste dag van de tiende
maand begonnen ze zitting te houden, om de
zaak te onderzoeken; 17 en op de eerste dag van
de eerste maand kwamen ze klaar met al de
mannen, die vreemde vrouwen hadden gehuwd.
18 Men bevond, dat er zelfs zonen van priesters
waren, die vreemde vrouwen hadden genomen.
Onder de zonen van Jesjóea waren het: de zoon
van Josadak met zijn broers, Maäseja, Eliézer,
Jarib en Gedalja. 19 Zij gaven er hun hand
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op, dat zij hun vrouwen zouden wegzenden,
en verplichtten zich tot het zoenoffer van een
ram. 20 Onder de zonen van Immer waren
het: Chanani en Zebadja; 21 onder de zonen
van Charim: Maäseja, Eli-ja, Sjemaja, Jechiël
en Oezzi-ja; 22 onder de zonen van Pasjchoer:
Eljoënai, Maäseja, Jisjmaël, Netanel, Jozabad en
Elasa. 23 Onder de levieten waren het: Jozabad,
Sjimi, Kelaja of Kelita, Petachja, Juda en Eliézer.
Onder de zangers was het Eljasjib. 24 Onder
de deurwachters waren het: Sjalloem, Télem
en Oeri. 25 De volgende uit Israël. Onder de
zonen van Parosj: Ramja, Jizzi-ja, Malki-ja, Mi-
jamin, Elazar, Malki-ja en Benaja. 26 Onder
de zonen van Elam: Mattanja, Zekarja, Jechiël,
Abdi, Jeremot en Eli-ja. 27 Onder de zonen
van Zattoe: Eljoënai, Eljasjib, Mattanja, Jeremot,
Zabad en Aziza. 28 Onder de zonen van Bebai:
Jehochanan, Chananja, Zabbai, Atlai. 29 Onder
de zonen van Bani: Mesjoellam, Malloek, Adaja,
Jasjoeb, Sjeal en Ramot. 30 Onder de zonen
van Pachat-Moab: Adna, Kelal, Benaja, Maäseja,
Mattanja, Besalel, Binnoej en Menassje. 31Onder
de zonen van Charim: Eliézer, Jissjija, Malki-
ja, Sjemaja, Sjimon, 32 Binjamin, Malloek en
Sjemarja. 33 Onder de zonen van Chasoem:
Mattenai, Mattatta, Zabad, Elifélet, Jeremai,
Menassje en Sjimi. 34 Onder de zonen van
Bani: Maädai, Amram, Oeël, 35 Benaja, Be-
deja, Keloehoe, 36 Wanja, Meremot, Eljasjib,
37 Mattanja, Mattenai, Jaäsai, 38 Bani, Binnoej,
Sjimi, 39 Sjelemja, Natan, Adaja, 40 Maknadbai,
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Sjasjai, Sjarai, 41 Azarel, Sjelemjáhoe, Sjemarja,
42 Sjalloem, Amarja en Josef. 43 Onder de zonen
van Nebo: Jeïël, Mattitja, Zabad, Zebina, Jaddai,
Joël en Benaja. 44 Deze allen hadden vreemde
vrouwen gehuwd; maar zij zonden de vrouwen
van zich weg, en gaven haar de kinderen mee.
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publisher (1), the Katholieke Vereniging voor Oecumene (Catholic Society
for Ecumenism) (2) and the Katholieke Bijbelstichting (Catholic Bible

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
http://www.ethnologue.org/language/nld
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Foundation) (3) and no objections have been found against this publica-
tion. Taking into account the legal terms, this edition can be considered
to be in the public domain.
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