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Woord vooraf 

Nu ik dit woord vooraf aan het schrijven ben, vallen buiten de bladeren van de grote eiken. De 

bladeren waaien overal naar toe, bedekken het gazon en vragen om opgeruimd te worden. Met de 

bladhark wordt het gras onder de bomen weer mooi groen gemaakt. Een windvlaag en er vallen weer 

bladeren van de bomen en landen weer op het gazon. Komt de volgende dag de onbewuste en meest 

ontluisterende vraag van onze dochter: ‘Welk gazon papa…?’  

 

Het gevoel van het opruimen van het blad bekruipt mij bij het afronden van de scriptie. Zodra ik een 

aantal onderwerpen helder lijk te hebben, zoals ik met de bladhark het gazon zichtbaar heb gemaakt, 

lees ik weer een ander stukje en kom ik tot de conclusie dat er ook argumenten zijn om het anders te 

kunnen interpreteren. Maar helaas, de scriptie heeft slechts een beperkte omvang van 15 ects, zodat 

slechts een klein gedeelte kan worden onderzocht en behandeld. Op zichzelf vormt dit ook een 

uitdaging om in de beperkte tijd een tastbaar resultaat neer te zetten, wat een stevige windvlaag kan 

doorstaan.  

 

Ik heb met veel vreugde aan de scriptie over Nehemia 8 gewerkt. Hoewel ik in eerste instantie dacht 

dat er niet zo veel achtergrondinformatie bij dit bijbelgedeelte beschikbaar was, ben ik tot de conclusie 

gekomen dat er juist heel veel is, allemaal vanuit verschillende perspectieven geschreven. Dit heeft er 

toe geleid dat ik na een aantal achtergrondverhalen te hebben verwerkt, me heb geconcentreerd op 

de uitleg van de tekst van Nehemia 8 : 9 – 12.  

 

In de eerste plaats wil ik mijn scriptiebegeleider Bob Becking hartelijk bedanken voor de begeleiding, 

de getoonde belangstelling voor het werk, de adequate manier waarop hij de tussenversies heeft 

beoordeeld en de waardevolle tips die hij mij heeft gegeven. Daarnaast wil ik Marjo Korpel hartelijk 

bedanken dat ze als beoordelaar van de scriptie wil optreden. 

Verder wil ik iedereen bedanken die met interesse de voortgang van de scriptie heeft gevolgd en 

gevraagd of ongevraagd mij van suggesties heeft voorzien. Zonder volledig te willen en kunnen zijn 

wil ik de namen van ds. W. Chr. Hovius, ds. P. van Duijvenboden en Dick Vonk noemen voor hun 

waardevolle opmerkingen. Jan Otter wil ik noemen, omdat hij mij de gelegenheid stelde deze scriptie 

af te ronden en Anneke van Maanen, omdat wij vanaf het begin van de studie in Utrecht samen 

konden optrekken. 

 

Verder ben ik mijn vrouw Karin dankbaar voor het geduld dat ze heeft opgebracht als ik weer in de 

studeerkamer aan het werk was. Daarnaast wil ik onze kinderen Janita, Margreet, Hanna, Sara en 

Ardjan noemen, die papa vele zaterdagen hebben moeten missen. 

 

 

Maas van de Ruitenbeek 

 

 

Nieuw Milligen, November 2008 
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hn")n"r>Bi wyn"©p'l.÷ WaBoï hx'_m.fiB. hw"åhy>-ta, Wdåb.[i 
 

Dient de HEER met blijdschap, komt voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. 

 

Psalm 100:2 

 

 



Inhoudsopgave 

 

Vreugde als wet wordt wet als vreugde  Pagina iii 

Inhoudsopgave 

 

WOORD VOORAF .........................................................................................................................................I 

INHOUDSOPGAVE.....................................................................................................................................III 

LIJST MET FIGUREN ....................................................................................................................................... IV 

LIJST MET TABELLEN .................................................................................................................................... IV 

SUMMARY.................................................................................................................................................... V 

1 INLEIDING............................................................................................................................................. 1 

1.1 AANLEIDING ........................................................................................................................................ 1 

1.2 PROBLEEMSTELLING ............................................................................................................................ 1 

1.3 ONDERZOEKSVRAGEN .......................................................................................................................... 1 

1.4 AFBAKENING ....................................................................................................................................... 2 

1.5 DOELSTELLING EN AANPAK VAN HET ONDERZOEK................................................................................. 3 

1.6 LEESWIJZER......................................................................................................................................... 3 

2 EZRA EN NEHEMIA IN SAMENHANG EN ONDERSCHEID........................................................... 5 

2.1 INLEIDINGSVRAGEN ............................................................................................................................. 5 

2.1.1 Nehemia als onderdeel van een groter geheel ............................................................................. 5 

2.1.2 Bijbelboeken Ezra en Nehemia als één in de traditie ................................................................... 5 

2.1.3 Mogelijke compositie van Ezra-Nehemia op basis van bronnen................................................... 7 

2.1.4 Mogelijke compositie van Ezra-Nehemia m.b.v. literaire analyse ................................................ 8 

2.1.5 De auteur................................................................................................................................... 9 

2.1.6 De datering.............................................................................................................................. 10 

2.1.7 De boodschap .......................................................................................................................... 11 

2.2 HISTORISCHE OMGEVING.................................................................................................................... 12 

2.2.1 Geïdentificeerde probleemgebieden.......................................................................................... 12 

2.2.2 Satrapie Yehud als Perzische provincie .................................................................................... 13 

2.2.3 Politiek .................................................................................................................................... 15 

2.2.4 Religieus.................................................................................................................................. 15 

2.2.5 De gemeenschap gevormd ........................................................................................................ 16 

2.3 PERSONEN ......................................................................................................................................... 16 

2.3.1 Ezra......................................................................................................................................... 16 

2.3.2 Nehemia................................................................................................................................... 17 

2.3.3 Ezra en Nehemia vullen elkaar aan .......................................................................................... 17 

2.4 SAMENVATTING................................................................................................................................. 18 

3 ONDERWIJS IN EN MET BLIJDSCHAP .......................................................................................... 19 

3.1 AFBAKENING VAN DE PERIKOOP......................................................................................................... 19 

3.2 VERTALING ....................................................................................................................................... 19 

3.2.1 Inleiding .................................................................................................................................. 19 

3.2.2 Letterlijke overzetting van het Hebreeuws naar het Nederlands................................................. 20 

3.2.3 Wie leest de wet?...................................................................................................................... 20 

3.2.4 Het zenden van delen................................................................................................................ 23 

3.2.5 Schuilplaats ............................................................................................................................. 23 

3.2.6 Stilte ........................................................................................................................................ 24 

3.2.7 Begrepen worden ..................................................................................................................... 24 



Inhoudsopgave 

 

Vreugde als wet wordt wet als vreugde  Pagina iv 

3.3 WOORDSTUDIE .................................................................................................................................. 25 

3.3.1 Woorden van de thora.............................................................................................................. 25 

3.3.2 Vreugde ................................................................................................................................... 27 

3.3.3 Wenen...................................................................................................................................... 28 

3.3.4 Levieten ................................................................................................................................... 29 

3.3.5 Het hele volk ............................................................................................................................ 30 

3.4 UITEINDELIJKE VERTALING ................................................................................................................ 31 

3.5 SAMENVATTING................................................................................................................................. 32 

4 DE WET ALS BEZINNING TOT HET LEVEN ................................................................................. 33 

4.1 OPROEP TOT HET VIEREN VAN FEESTEN ............................................................................................... 33 

4.1.1 Het feest ‘stoten op de ramshoorn’ ........................................................................................... 33 

4.2 INTERMEZZO: ‘AL HET VOLK’............................................................................................................. 34 

4.3 VERTELSTRUCTUUR NEHEMIA 8 : 1 – 12 ............................................................................................. 35 

4.4 STRUCTUUR NEHEMIA 8 : 9 – 12 ......................................................................................................... 38 

4.4.1 Cyclus 1: Luisteren naar de wet................................................................................................ 39 

4.4.2 Cyclus 2: De wet is een danklied voor de HEER......................................................................... 41 

4.4.3 Cyclus 3: Handelen volgens de wet is vreugde .......................................................................... 44 

4.5 SAMENVATTING................................................................................................................................. 47 

4.6 AANBEVELING VOOR VERVOLGONDERZOEK........................................................................................ 48 

5 WET ALS VREUGDE: EEN VERNIEUWDE IDENTITEIT ............................................................. 49 

5.1 EEN NIEUW GEVORMDE GEMEENSCHAP ............................................................................................... 49 

5.2 VERPLICHTE VREUGDE ....................................................................................................................... 49 

5.3 BLIJDSCHAP MET DE WET ................................................................................................................... 50 

6 GEBRUIKTE LITERATUUR.............................................................................................................. 51 

6.1 BOEKEN ............................................................................................................................................ 51 

6.2 SOFTWARE ........................................................................................................................................ 53 

6.3 WEBSITES.......................................................................................................................................... 53 

7 BEGRIPPENLIJST............................................................................................................................... 54 

 

Lijst met figuren 

Figuur op de voorpagina: Ezra Reading the Law in the Hearing of the People (Doré Bible illustrations) 

Figuur 1: Vertelstrategie vanuit verschillende gezichtspunten. .............................................................8 

Figuur 2: Perzische Rijk volgens Herodotus. .....................................................................................13 

Figuur 3: De satrapie ‘aan de overzijde van de rivier’.........................................................................14 

Figuur 4: De provincie Yehud. ...........................................................................................................14 

Figuur 5: Opbouw van ‘al het volk’.....................................................................................................34 

Figuur 6: Interactieschema Nehemia 8 : 1 - 12 ..................................................................................36 

Figuur 7: Kaart van Jeruzalem ten tijde van Nehemia........................................................................37 

 

Lijst met tabellen 

Tabel 1: Overzicht van de benamingen van het Griekse Ezra apocrief.................................................6 

Tabel 2: Overzicht van het verschil tussen 3 Ezra 9:50 en Nehemia 8:10 ............................................7 

Tabel 3: In drie cycli de structuur van Nehemia 8 : 9 - 12...................................................................38 

Tabel 4: In drie cycli de structuur van Nehemia 8 : 9 – 12 (vertaling)..................................................38 



Summary 

 

Vreugde als wet wordt wet als vreugde  Pagina v 

Summary 

This master thesis is the result of studying the background of Nehemia 8:9-12 and the text itself. The 

paper has the title: ‘Law as joy becomes joy as law’ and has the sub-title: ‘research into the effect of 

reading the law in Nehemiah 8: 9 - 12.’  

 

The problem definition is related to the period during which exiles returned after the conquest of 

Babylon by Cyrus the Great till the time of the establishment of the second temple (from the 6
th
 to the 

4
th
 century before Christ). At the end of this period Ezra stated the law and the people first mourned. 

An order came, however, stating: ‘Do not mourn, do not weep and do not grieve, but make a great 

joy.’ Related to this orders, the question to be answered in this paper is: ‘What is the meaning of joy 

from al the people after reading the law?’ 

 

In answering this question, I have grouped my activities into three groups: to make a survey of related 

documents, to analyse the possibilities and to make an interpretation of the chosen text. 

 

In the first period of the Persian Empire returning exiles and inhabitants of Yehud formed a new 

community. In this community there was a development over several generations from an ethnic to a 

religious relationship.  

This is the setting in which Ezra stated the law. The law had not been interpreted and applied in such 

a situation before. The Levites taught this interpretation to ‘al the people.’ The subject of this teaching 

was remembrance of the return from exile, which came instead of the remembrance of the exodus 

from Egypt. The LORD was known as the Liberator. 

 

As a result of this teaching ‘al the people’ began to apply the law. This resulted in a renewed 

relationship with the LORD. In this relationship the community took shelter by the Lord. He gave ‘all the 

people’ protection from enemies and rich harvests. The LORD was known as the Provider. 

 

‘All the people’ came to understand the intention of the law, not only to follow it. For the community, 

this ensured the continuity in the relationship with the LORD and with this blessing and joy for the 

future. The LORD was known as the Benefactor.  

 

Changing the community needs a stable relationship with the LORD. In this relationship it is possible to 

apply a renewed interpretation of the law depending circumstances. In this way the law provides a 

guarantee for shared values in a changing community. The law is not a limitation of freedom; rather it 

ensures and brings a great joy. 
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Gladness in Worship (Psalter 270) 

 

1. O make a joyful noise, ye lands,  

And serve the Lord with fear;  

With gladness wait His high commands,  

And with a song draw near. 

 

2. Know that the Lord is God alone;  

He made us and will keep,  

For His we are, and not our own,  

His people and his sheep. 

 

3. With glad thanksgiving throng His gates,  

His goodness to proclaim;  

Within His courts, where mercy waits,  

Give thanks and bless His Name. 

 

4. For He is good, and time shall prove 

His mercies ever sure,  

And while the ages onward move 

His truth shall still endure. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Gedurende de periode van mijn studie Theologie groeide er een verlangen om mij steeds verder te 

verdiepen in het Oude Testament. In deze rijke studietijd kwam een aantal malen de periode rond de 

ballingschap op mijn weg. Hoe meer verdieping en studie omtrent deze periode, hoe meer ik tot de 

overtuiging kwam dat mijn kennis van deze periode maar heel beperkt was. Op het moment dat er 

verschillende methoden van exegetisch onderzoek werden gepresenteerd, kwam het besef dat er 

mogelijkheden waren om hier verandering in aan te brengen. Een mogelijkheid die heb ik 

aangegrepen in deze masterscriptie. 

 

In mijn zoektocht naar een onderwerp werd ik een aantal malen geconfronteerd met Nehemia 8. In 

een eerste oogopslag een stukje boeiende geschiedenis, maar bij nadere bestudering kwamen er vele 

vragen op mij af rondom de relatie tussen wet en vreugde. De beantwoording van een aantal van 

deze vragen komt aan de orde in deze scriptie.  

 

Naast de vragen rondom de relatie tussen wet en vreugde in de periode rond de ballingschap, leeft er 

op basis van persoonlijke waarnemingen een vraag: ‘Waarom is de relatie tussen wet en vreugde in 

veel (reformatorische) kerken, waar iedere zondag de tekst uit Exodus 20 of Deuteronomium 5 als wet 

wordt voorgelezen niet zichtbaar?’ Na de lezing wordt de liturgie vervolgd met als antwoord van de 

gemeente het zingen van een Psalm of wordt de dienst vervolgd met een gebed. In bijna alle gevallen 

wordt deze tekst zonder (uiterlijke) emoties aangehoord.  

 

Deze scriptie vormt de afsluiting van de masteropleiding ‘Religie en Theologie’, verbijzonderd naar het 

programma ‘Wortels en ontwikkeling van het christendom’ aan de Universiteit Utrecht. 

1.2 Probleemstelling 

In de hoofdstukken voorafgaand aan Nehemia 8, wordt gesproken over de terugkomst van Israëlieten 

in de toenmalige Perzische provincie Yehud.
1
 Er wordt een nieuwe gemeenschap opgebouwd, waarbij 

nieuwe en oude gebruiken een plaats moeten krijgen. Hierbij is er ook sprake van tegenstand, worden 

er bouwstoppen opgelegd en zijn er aanvallen van buiten de gemeenschap. Ondanks die tegenstand 

kan de teruggekeerde bevolking uiteindelijk rustig wonen in de steden. In deze situatie leest Ezra de 

wet voor en heel het volk weende. Dan komt de opdracht om niet te wenen, maar juist om de 

blijdschap te betonen. In deze context komt de probleemstelling naar voren: ‘Wat is de vreugde van 

het volk na de lezing van de wet?’  

1.3 Onderzoeksvragen 

Vanuit de geformuleerde probleemstelling zijn een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. De 

beantwoording van deze vragen moet tot inzicht leiden in de blijdschap na het lezen van de wet. De 

vragen zijn gegroepeerd rond de drie fundamentele soorten activiteiten die E.Talstra onderscheidt met 

betrekking tot het werken met de oudtestamentische teksten: inventariseren, analyseren en 

interpreteren.
2
 De volgende afgeleide onderzoeksvragen zijn gedefinieerd: 

 

                                                   
1
 Yehud is een weergave van de  Aramese term (dWhy>) die verwijst naar een provincie in het Perzische rijk wat ongeveer het 

geografische gebied van het koninkrijk van Juda omvat. (zie ook § 2.2.2 Satrapie Yehud als Perzische provincie) 
2
 E. Talstra, Oude en nieuwe lezers, Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude Testament, Kampen, 2002,38 
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Inventariseren: 

• In welke historische en literaire context staat Nehemia 8?  

• In welke setting wordt de wet gelezen? Wat is hierbij het belang van de tijdsindicaties die worden 

gegeven? 

• Is er een verband met latere synagogale leesroosters te leggen? 

• Welke vormen van emotie zijn aanwezig? 

• Er is sprake van een omslag van de gemoedstoestand van het volk in Nehemia 8. Waar vinden 

deze omslagen nog meer plaats in het Oude Testament?  

• Zijn er parallel verhalen in het Oude Testament waar op dezelfde manier blijdschap wordt 

uitgelokt, zodat op basis van analogie gezocht kan worden? 

 

Analyseren: 

• Wie heeft er uit de wet gelezen en wat is er gelezen? 

• Waarom zijn er bij het lezen van de wet in de 5
de

 eeuw voor Christus deze emoties wel aanwezig 

geweest? 

• Waar bestaat die blijdschap uit en hoe wordt deze geuit? 

 

Interpreteren: 

• Wat is de betekenis van de emotiewisseling van wenen naar blijdschap? 

• Wat is de aard van de blijdschap? 

• Is er sprake van vrijwillige of verplichte blijdschap 

• Wat brengt deze blijdschap teweeg? Waar leidt deze blijdschap toe? 

• Wat is de invloed van een identiteitstichting op de gemoedstoestand van de bevolking, met name 

de bouw van de tempel en de vorming van een nieuwe gemeenschap? 

1.4 Afbakening 

Gezien de beperkte omvang van een masterscriptie zijn slechts enkele vragen uit te werken. De 

inhoud van de scriptie is op basis van de bovenstaande probleemstelling afgebakend, waarbij de 

vragen die direct betrekking op het onderwerp van de scriptie centraal staan. De nadruk wordt gelegd 

op de volgende vier kernvragen die van primair belang zijn voor het onderwerp: ‘De vreugde als wet 

wordt de wet als vreugde.’  

1. Wat is de verhaallijn van Nehemia 8 en welke historische plot wordt gegeven? 

2. Wat is de betekenis van de begrippen vreugde en wet en hoe komen deze tot uiting in dit verhaal? 

3. Welke analogie is te ontdekken met andere parallelverhalen in het Oude Testament waar op 

dezelfde manier blijdschap wordt uitgelokt? 

4. Wat zijn mogelijke interpretaties van de emotiewisseling en hoe kan de verandering van de 

gemoedstoestand van de bevolking worden geduid? 

 

Bij het beantwoorden van de hierboven geschetste kernvragen, zijn bij het schrijven van de scriptie de 

volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Literatuuronderzoek vindt plaats op basis van bronnen en (recent) gepubliceerde literatuur, 

waarbij het gezaghebbende en breed geaccepteerde commentaar van Williamson
3
 als 

uitgangspunt is genomen. 

 

                                                   
3
 H.G.M. Williamson, Ezra, Nehemiah, (WBC 16), Dallas, 1985.  
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De volgende zaken vallen buiten het onderzoeksbereik van deze scriptie: 

• De overige geformuleerde vragen uit de vorige paragraaf (§1.3 Onderzoeksvragen), die niet vallen 

binnen de vier hierboven geformuleerde kernvragen. 

• Problemen die zich binnen de tekst voordoen, die geen bijdrage leveren aan het beantwoorden 

van de onderzoeksvragen. 

• Bronnenanalyse van het samengestelde boek Ezra-Nehemia. 

• Het gebruik van de Godsnaam in Ezra en Nehemia.  

• Het geven van een exacte historische constructie van de periode van de personen Ezra en 

Nehemia. 

• Onderzoek naar de huidige context van het lezen van de wet in de liturgie van de kerken. 

• Onderzoek of de wet wordt gelezen bij het in gebruik nemen of inwijden van kerkelijke of 

religieuze gebouwen. 

1.5 Doelstelling en aanpak van het onderzoek 

De doelstelling van het onderzoek is:  

• Het helder in kaart brengen wat de vreugde uit Nehemia 8:9 - 12 precies inhoudt; 

• Een analyse van de relevante knelpunten maken; 

• Op basis van de analyse komen tot een eigen standpuntbepaling; 

• Het beschrijven van de conclusies. 

 

De aanpak is gebaseerd op een iteratieve methode. Hierbij wordt er steeds een kwaliteitsverbetering 

doorgevoerd op het reeds geproduceerde onder invloed van nieuw materiaal.  

In de eerste plaats wordt de probleemstelling gedefinieerd. Vanuit deze probleemstelling worden 

onderzoeksvragen opgezet om aan de probleemstelling invulling te geven. Daarna wordt er met het 

onderzoek gestart en worden nieuwe inzichten in de probleemstelling en onderzoeksvragen bijgesteld. 

Dit resulteert dan in een eerste versie.  

De eerste antwoorden in de bestaande literatuur worden opgezet. Deze leiden tot openstaande 

punten, die bij nadere bestudering alsnog blijken te zijn opgelost. Deze worden dan opgenomen bij de 

bestaande antwoorden op de onderzoeksvraag en kunnen mee worden gewogen met behulp van 

sterkte en zwakte analyses. 

Na weging van de bestaande antwoorden wordt een onderzoek gestart om eigen antwoorden op de 

vragen te vinden. Hiervoor wordt in eerste instantie een methode geselecteerd en wordt via deze 

methode gezocht naar antwoorden. Deze eigen antwoorden worden onderbouwd met argumenten en 

het betoog wordt afgesloten met een redeneerschema in de conclusie. 

1.6 Leeswijzer 

In deze scriptie is gestreefd naar compactheid, zonder daarbij de leesbaarheid schade aan te doen. 

Dit streven heeft er toe geleid dat een aantal onderwerpen puntsgewijs worden weergegeven of in 

voetnoten zijn opgenomen. Hierdoor is een overzichtelijk werk ontstaan dat op de volgende manier is 

opgebouwd: 

In hoofdstuk 2 is een introductie gegeven van de literaire en historische setting van het boek Nehemia. 

Om deze settings te bepalen wordt een aantal inleidingsvragen behandeld. Ook wordt de omgeving 

geschetst en wordt een korte omschrijving van de hoofdpersonen gegeven. 

In hoofdstuk 3 is ingegaan op vragen die betrekking hebben op het onderwijs in de wet: wat wordt 

onderwezen, het effect van het onderwijs, wie onderwijzen en wie worden onderwezen? Zo is de 

perikoop afgebakend en is een werkvertaling gegeven, die met behulp van een aantal woordstudies in 

combinatie met de uitkomsten van het hoofdstuk 2 is verwerkt tot een uiteindelijke vertaling. Wie bij 

wet denkt aan een aantal regeltjes die nageleefd moeten worden, zal het onderwijs van dit hoofdstuk 

te harte moeten nemen. 
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In hoofdstuk 4 is een introductie gegeven van de feesten in de zevende maand en is aangegeven wat 

de verplichting voor het vieren van deze feesten inhoudt. Met name het feest van het stoten op de 

ramshoorn is beschreven. Verder is er uitgebreid aandacht voor de vertelstructuur van Nehemia 8. 

Daarna is een interpretatie van de tekst gegeven rondom een structuur in 3 cycli, waarin de kern wordt 

gevormd door de mededeling dat de deze dag heilig is en de oproep om niet verdrietig te worden. Om 

deze kern is een opdracht aan al het volk te onderscheiden, de motivatie voor de oproep en wat het 

effect is van de oproep.  

In hoofdstuk 5 wordt in concluderende zin toegewerkt naar een antwoord op de probleemstelling: ‘Wat 

is de vreugde van het volk na de lezing van de wet?’ 
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2 Ezra en Nehemia in samenhang en onderscheid 

In dit hoofdstuk worden een aantal vragen op het gebied van de literaire en historische setting van het 

boek Nehemia behandeld. De invulling van deze setting wordt aan de hand van een aantal 

inleidingsvragen gegeven. Op deze manier wordt de historische omgeving als een plot geschetst en 

aansluitend wordt een korte omschrijving van de hoofdpersonen gegeven. 

2.1 Inleidingsvragen 

2.1.1 Nehemia als onderdeel van een groter geheel 

In de huidige canon worden de bijbelboeken Ezra en Nehemia als afzonderlijke boeken weergegeven. 

Ook in de gangbare Hebreeuwse Bijbels, zoals de Biblia Hebraica Stutgartensia (BHS), worden Ezra 

en Nehemia afzonderlijk weergegeven, maar op een andere plaats in de Bijbel opgenomen, namelijk 

voor 1 en 2 Kronieken en na Daniël.  

Over de vraag of het boek Nehemia altijd een zelfstandig boek is geweest, wordt verschillend 

gedacht.
4
 Uit de Joodse traditie kan worden afgeleid dat de boeken Ezra en Nehemia oorspronkelijk 

als een eenheid werd gezien. Volgens de Joodse overleveringen van de Masoreten, die de 

mondelinge traditie in de 7
de

 tot de 10
de

 eeuw na Christus vastlegden, wordt Nehemia 3:22 als 

middelpunt van de gezamenlijke boeken Ezra en Nehemia beschouwd. De verzen van een bijbelboek 

werden geteld en het middelpunt van het boek werd vastgesteld. Van de bijbelboeken Ezra en 

Nehemia is maar één middelste vers bepaald, waaruit kan worden afgeleid dat in de 7
de

 eeuw na 

Christus Ezra en Nehemia als één boek werden gezien.
5
 Ook kan op basis van het bepalen van het 

middelste vers worden afgeleid dat dit samengestelde boek zelfstandig naast de Kronieken stond.
6
 

2.1.2 Bijbelboeken Ezra en Nehemia als één in de traditie 

Verder terug in de Joodse traditie, rond de 5
de

 eeuw na Christus, lijken de bijbelboeken Ezra en 

Nehemia ook één geheel te vormen. Zo wordt in de Babylonische Talmoed wel het boek Ezra 

genoemd en Nehemia als persoon, maar niet het bijbelboek Nehemia.
7
 Aan het einde van de 2

de
 eeuw 

na Christus schrijft Eusebius dat Melito van Sardes accurate informatie over de Oudtestamentische 

boeken heeft en samenvattingen verstuurt in 6 boeken. Eén daarvan is de verzameling profeten, 

waarin hij Jesaja, Jeremia, De twaalf kleine profeten, Daniël, Ezechiël en Ezra noemt.
8
 Het aantal 

bijbelboeken dat Josephus noemt in Contra Apionem (eind 1
ste

 eeuw na Christus) is 13.
 9
 Hieruit kan 

worden afgeleid dat Ezra en Nehemia in die periode als één boek werden gezien. 

 

                                                   
4
 R.B. Dillard, Inleiding op het Oude Testament, Heerenveen, 2000, 225 

5
 H.G.M. Williamson, Ezra, Nehemiah, (WBC 16), Dallas, 1985, xxi: Ryle helpfully collects six strands of evidence that favour 

the unity of the two books in antiquity:  
6
 Hoewel Ezra en Nehemia grote thematische overeenstemming hebben, met name op het gebied van de vorming van een 

cultische gemeenschap van David tot en met Ezra, is er voor gekozen om Kronieken los te zien van Ezra Nehemia. Andere 

argumenten geven contrasten aan tussen Ezra-Nehemia en de Kronieken. Zie ook: T.C. Eskenazi, In an age of Prose, A literary 

approach to Ezra-Nehemia, (SBMLS 36), Atlanta, 1988, 17-34  
7
 I. Epstein, Contents of the Soncino Babylonian Talmud, folio 15a: ‘Ezra wrote the book that bears his name (This includes 

Nehemiah) and the genealogies of the Book of Chronicles up to his own time. This confirms the opinion of Rab, since Rab 

Judah has said in the name of Rab: Ezra did not leave Babylon to go up to Eretz Yisrael until he had written his own genealogy. 

Who then finished it [the Book of Chronicles]? — Nehemiah the son of Hachaliah.’ 
8
 P.I. Maier, Eusebius, the church history: A new translation with commentary, Grand Rapids, 160-162: Book 4:26 

9
 F. Josephus, against Apion cd-rom versie, 1:40: but as to the time from the death of Moses till the reign of Artaxerxes, king of 

Persia, who reigned after Xerxes, the prophets, who were after Moses, wrote down what was done in their times in thirteen 

books. The remaining four books contain hymns to God, and precepts for the conduct of human life. 

A.H.J. Gunneweg, Nehemia, Neukirchen, 1987, 19: A.H.J. Gunneweg concludeert dat op basis van deze telling de boeken Ezra 

en Nehemia werden weergeven als 1 boek, 
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In de christelijke traditie wordt in deze periode door Origenes Ezra en Nehemia als gescheiden 

boeken genoemd. In zijn commentaar geeft Origenes aan dat er 22 canonieke boeken zijn in het 

Oude Testament, wat overeenkomt met het aantal letters in het (Hebreeuwse) alfabet. Hij geeft aan 

dat er twee boeken Esdras zijn (Esdras 1 en Esdras 2), waarbij hij opmerkt dat deze hiervoor werden 

gekend als één boek.
10

 Als rond het einde van de 4
de

 eeuw de Vulgaat tot stand komt, is het opvallend 

dat Hiëronymus de boeken Ezra en Nehemia respectievelijk 1 Ezra en 2 Ezra noemt. 

 

Op basis van deze korte inventarisatie kan worden aangenomen dat rond de eerste eeuw na Christus 

er nog geen scheiding van de boeken Ezra en Nehemia is geweest. Daarbij is het aannemelijk dat er 

één boek Ezra (inclusief het huidige Nehemia) is geweest, waarbij binnen de christelijke traditie rond 

de tweede eeuw de scheiding van beide boeken is ontstaan. 

In de 2
de

 eeuw voor Christus is het Griekse Ezra apocrief (Tabel 1: Overzicht van de benamingen van 

het Griekse Ezra apocrief) 3 Ezra
11

 geschreven dat voor een groot deel uit parallelgedeelten met 2 

Kronieken, Ezra en Nehemia bestaat.
12

  

 

Bijbeleditie Het boek Ezra Het boek Nehemia Griekse Ezra apocrief Latijnse Apocalyps
13

 

Septuagint Esdras b (2 Esdras) Esdras a (1 Esdras)  

Vulgaat 1 Esdras 2 Esdras 3 Esdras 4 Esdras 

King James Version Ezra Nehemiah 1 Esdras 2 Esdras 

Statenvertaling Ezra Nehemia 3 Ezra 4 Ezra 

Willibrord 95 Ezra Nehemia 1 Ezra  

Oosters-orthodox 1 Esdras 2 Esdras 3 Esdras 

Tabel 1: Overzicht van de benamingen van het Griekse Ezra apocrief 

 

Naast de vele overeenkomsten tussen 3 Ezra en de genoemde canonieke boeken, zijn er ook diverse 

verschillen. Zo zijn er toevoegingen in 3 Ezra die niet zijn terug te voeren op de Masoretische Tekst, 

zoals 3 Ezra 1: 23,24 dat tussen 2 Kronieken 35:19 en 20 wordt gevoegd.
14

 Dezelfde conclusie is te 

trekken als teksten uit Nehemia 8 worden vergeleken met 3 Ezra. Zo wordt in 3 Ezra 9:46 ‘qew/| 

sabawq pantokra,tori’ (God van de legermachten, de almachtige) toegevoegd op de Masoretische 

Tekst van Nehemia 8:6. Andere verschillen zijn 3 Ezra 9:37 ‘th/| noumhni,a| tou/ eb̀do,mou mhno,j’ (op 

de nieuwe maan van de 7
de

 maand), terwijl Nehemia 8:1 spreekt over de 7
de

 maand. Een groter 

verschil is te vinden in 3 Ezra 9:50 in vergelijking met Nehemia 8:9. 

 

                                                   
10

 P.I. Maier, Eusebius, the church history: A new translation with commentary, 224-227: Book 6:25 
11

 In de scriptie gebruik wordt de SVV benaming gebruikt. 
12

 W.R. Goodman, Anchor Bible Dictionary cd-rom versie, Esdras, first book of: Dit boek bevat voor het grootste deel parallellen 

met 2 Kronieken, Ezra en Nehemia, zoals hieronder is weergegeven (benaming SVV): 

3 Ezra 1:1-55 ≈ 2 Kronieken 35:1 - 36:12 

3 Ezra 2:1-15 ≈ Ezra 1:1-11 

3 Ezra 2:16-30 ≈ Ezra 4:7-24 

3 Ezra 3:1-5:6 is zonder parallel 

3 Ezra 5:7-46 ≈ Ezra 2:1-70 

3 Ezra 5:47-73 ≈ Ezra 3:1-4:5 

3 Ezra 6:1-7:15 ≈ Ezra 4:24-6:22 

3 Ezra 8:1-9:55 ≈ Ezra 7:1-10:44; Nehemia 7:73-8:12’ 
13

 Van dit geschrift zijn ook een aantal pseudo-epigrafische geschriften, die een aantal van de 16 hoofdstukken bevatten: 4 Ezra 

(verwijst naar hoofdstuk 3 t/m 14), 5 Ezra (verwijst naar hoofdstuk 1 en 2) en 6 Ezra (verwijst naar hoofdstuk 14 en 15). 
14

 3 Ezra 1:23,24:’En de werken van Josia zijn gericht geworden voor de Here, met een hart vol van godvruchtigheid. En wat 

zijn zaken aanbelangt, die zijn beschreven in de vorige tijden, vanwege hen, die gezondigd hebben, en goddeloosheid 

bedreven hebben tegen de Here, meer dan enig volk en koninkrijk, en die hem bedroefd hebben; en de woorden des Heren zijn 

opgestaan tegen Israël.’ 

De LXX voegt tussen 2 Kronieken 35:19 en 20 een verwante tekst in uit 2 Koningen 23. 
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1 Esdras 9:49 

(LXX) 

3 Ezra 9:50 (SVV) Nehemia 8:9 

(LXX) 

Nehemia 8:9 (MT) Nehemia 8:10 

(SVV) 

kai. ei=pen 

Attarathj 

Esdra tw/| 

avrcierei/ kai. 

avnagnw,sth| kai. 

toi/j Leui,taij 

toi/j dida,skousi 

to. plh/qoj evpi. 

pa,ntaj 

En Attaratas zeide 

tot Ezra de overste 

priester en 

leermeester, en tot 

de Levieten die 

het volk boven 

allen leerden: 

kai. ei=pen 

Neemiaj kai. 

Esdraj ò ièreu.j 

kai. grammateu.j 

kai. oi ̀Leui/tai 

oi ̀suneti,zontej 

to.n lao.n kai. 

ei=pan panti. tw/| 

law 

hy"åm.x,n> rm,aYOæw: 
at'v'‡r>Tih; aWhå 
Ÿ!heäKoh; ar"åz>[,w> 
•~YIwIl.h;w> rpe‡Soh, 

~ynI’ybiM.h 
~['øh'-ta 

~['ªh'-lk'l. 

En Nehemia 

(dezelve is 

Hattirsátha) en 

Ezra, de priester, 

de schriftgeleerde, 

en de Levieten, 

die het volk 

onderwezen, 

zeiden tot al het 

volk: 

Tabel 2: Overzicht van het verschil tussen 3 Ezra 9:50 en Nehemia 8:10 

 

Op basis van de hierboven genoemde verschillen wordt verondersteld dat 3 Ezra geen fragment is 

van de originele boeken Ezra, Nehemia en Kronieken uit de Septuagint, maar teruggaat op ander 

Hebreeuws/Aramees origineel (Vorlage). Willamson en anderen geven aan dat het boek 3 Ezra is 

geschreven met een onderscheiden doel.
15

 Ook is 3 Ezra voor een ander publiek geschreven, omdat 

deze tekst in het Grieks is opgesteld voor een andere doelgroep. Daarbij geeft hij aan dat 3 Ezra niet 

kan worden gebruikt om aan te tonen dat Kronieken in de originele vorm werden opgevolgd door Ezra 

1-10 en Nehemia 8. Wel geeft Williamson aan dat in de 2
de

 eeuw voor Christus Kronieken separaat 

werd behandeld van het samengestelde boek Ezra-Nehemia.
16

  

 

Op basis van deze korte analyse wordt aangenomen dat in de 2
de

 eeuw voor Christus de boeken 

Kronieken en het samengestelde boek Ezra-Nehemia naast elkaar hebben bestaan. Daarnaast was er 

een zelfstandig boek 3 Ezra die geschreven is met een ander hermeneutisch uitgangspunt dan het 

samengestelde boek Ezra-Nehemia, waarbij de auteur van 3 Ezra mogelijk wel dezelfde bronnen 

heeft geraadpleegd. 

2.1.3 Mogelijke compositie van Ezra-Nehemia op basis van bronnen 

Uit de hier boven beschreven tradities blijkt dat de boeken Ezra en Nehemia worden onderscheiden 

van 1 en 2 Kronieken. Dit wordt ondersteund door verschillen in de genealogische lijnen (lijn van 

afkomst van het heden naar verleden) die in Ezra en Nehemia en die in Kronieken worden 

gehanteerd.
17

 Ook in de linguïstiek wijzen de verschillen tussen Kronieken en Ezra en Nehemia naar 

verschillende werken.
18

 

 

Veel wetenschappers geven aan dat de boeken Ezra en Nehemia samengesteld kunnen zijn uit een 

aantal bronnen, die thematisch met elkaar zijn verbonden.
19

 De volgende bronnen worden genoemd:
20

 

1. Historisch overzicht (Ezra 1-6); 

2. Memoires van Ezra (Ezra 7-10 ; Nehemia 8-10); 

3. Memoires van Nehemia (Nehemia 1-7 ; 11-13) ; 

4. Lijsten (Ezra 1 :9-11 ; 2 ; 7 ; 8 :1-14 ; Nehemia 3 ; 10 :18-43 ; 11 :3-36 ; 12 :1-26) ; 

5. Brieven (Ezra 1 :2-4 ; 4 :11-16 ; 4 :17-22 ; 5 :7-17 ; 6 :2-5 ; 6 :6-22 ; 7 :12-26). 

                                                   
15

 H.G.M. Williamson, Israel in the books of Chronicles, London, 1977, 20 
16

 H.G.M. Williamson, Israel in the books of Chronicles, 36, 70 
17

 T.C. Eskenazi, The structure of Ezra –Nehemiah and the integrity of the book (JBL 107 (1988)), 643 
18

 K. Min, The Levitical authorship of Ezra Nehemiah, (JSOT 409), London, 2004, 17 
19

 V.P. Hamilton, Handbook on the historical books, Grand Rapids, 2001, 509: No fewer than thirteen common emphasis link 

Ezra and Nehemiah in theme. 
20

 R.B. Dillard, Inleiding op het Oude Testament, 226 
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Met de vooronderstelling dat er bij het schrijven van het samengestelde boek Ezra-Nehemia meerdere 

bronnen zijn gebruikt, kunnen drie basisstappen worden onderscheiden bij het tot stand komen van 

het boek Ezra-Nehemia. De eerste stap is het schrijven van de bronnen, die zijn geschreven kort 

nadat de gebeurtenissen die ze beschrijven plaatsvonden. Als tweede stap werden de bronnen 

‘Memoires van Ezra’ en de ‘Memoires van Nehemia’ samengevoegd tot één geschrift Ezra-Nehemia. 

Als laatste stap werd een inleiding uit de bron ‘Historisch overzicht’ toegevoegd.
21

 

 

De mogelijke bronnen van de bijbelboeken Ezra en Nehemia zijn tot op heden niet gevonden. Ook zijn 

de in het boek genoemde brieven en decreten niet gevonden in de Babylonische en Perzische 

archieven. Hoewel de authenticiteit en de autonomie van deze bronnen niet is vast te stellen, geeft 

deze theorie (Ezra-Nehemia samengesteld uit een aantal bronnen) inzicht in de positionering van 

Nehemia 8. Nehemia 8-10 wordt gezien als één geheel, waarbij er discussie is of Nehemia 8 het 

vervolg is op Nehemia 7. Deze discussie valt buiten het bereik van de scriptie, omdat de gekozen 

perikoop (Nehemia 8:9-12) zowel na Ezra 7-10 als na Nehemia 7 valt. 

2.1.4 Mogelijke compositie van Ezra-Nehemia m.b.v. literaire analyse 

Een andere groep wetenschappers gaat er vanuit dat het samengestelde boek Ezra-Nehemia, 

evenals de andere bijbelboeken, een vertelstrategie heeft om de intentie van het verhaal over te 

brengen. Maar het is het verfijnde gebruik van gezichtspunten of perspectieven (points-of-view, zie 

Figuur 1: Vertelstrategie vanuit verschillende gezichtspunten.) binnen Ezra en Nehemia dat het 

onderscheid maakt met andere bijbelse literatuur.
22

 Zo wordt er binnen de bijbelboeken Ezra en 

Nehemia ook gebruik gemaakt van de ik-stijl. Deze stijlfiguur is in de oud-oosterse literatuur uit 

Mesopothamië en Egypte gebruikelijk om de heldendaden van een hoofdpersoon (de koning) te 

beschrijven, maar wordt in de Bijbel buiten Ezra en Nehemia niet gebruikt. Als reden dat het Oude 

Testament deze stijlfiguur niet kent, wordt het geestelijke levensbesef van de door het Jahwisme 

getekende schrijvers van het Oude Testament genoemd. De geschiedschrijving vond plaats in het 

licht van een zedelijk religieuze pragmatiek, waarbij een hoofdpersoon eerder een knecht dan een 

zoon van god was, meer een dienaar van God dan een absolute machthebber.
23

  

 

Gemeenschaps

perspectief

Individueel

perspectief

Intentie van het 

boek Ezra-Nehemia:

“van individu

naar gemeenschap”

Ezra, verhaal

1ste persoon

Individueel

perspectief

Nehemia, verhaal
1ste persoon

Het volk als geheel, 

verhaal

3de persoon

Ezra en Nehemia memoires

Vertelstrategie binnen Ezra-Nehemia
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boek Ezra-Nehemia:

“van individu

naar gemeenschap”
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Nehemia, verhaal
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verhaal
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Ezra en Nehemia memoires

Vertelstrategie binnen Ezra-Nehemia

 
Figuur 1: Vertelstrategie vanuit verschillende gezichtspunten. 

 

Andere wetenschappers geven aan dat er in het samengestelde boek Ezra-Nehemia afwisselend 

gebruik wordt gemaakt van een vertelstrategie met verschillende gezichtspunten. Zo worden 

individuele perspectieven (de memoires in de eerste persoon) en een gemeenschapsperspectief 

(overige delen in de derde persoon) onderscheiden. In de verhalen in de eerste persoon wordt een 

persoonlijk of subjectief standpunt weergegeven door de hoofdpersoon. Het perspectief is tenslotte 

individueel. Op deze manier kunnen Ezra en Nehemia rechtstreeks tot de lezer hun verhaal in eigen 
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 H.G.M. Williamson, Ezra, Nehemiah, xxxv 
22

 T.C. Eskenazi, In an age of Prose, A literary approach to Ezra-Nehemia, (SBMLS 36), 129 
23

 Th. C. Vriezen, Oud-Israëlitische & Vroeg-Joodse literatuur, Kampen 2000, 33 
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woorden weergeven. Het gaat dan niet meer om de vraag of de bronnen historisch betrouwbaar zijn, 

maar om de vraag wat deze bronnen bijdragen aan de vertelstrategie.  

De verhalen in de derde persoon in Ezra en Nehemia zijn meer symbolisch, anoniem en alwetend van 

aard. Met deze buitenstaander in de tekst introduceert de verteller een meer objectieve en 

gezaghebbende verhaallijn naar de lezer, waarbij het verhaal een reflectie geeft op de memoires.
24

 

De wisselingen van vertelperspectief leggen in het boek Ezra-Nehemia een open claim op het 

interpretatievermogen van de lezer. Deze veranderingen dwingen de lezer na te denken over de 

implicaties.
25

 Omdat de gekozen perikoop (Nehemia 8:9-12) zo’n overgang bevat, wordt hier nadruk 

gevraagd voor de vertelstructuur bij de interpretatie.  

 

Op basis van deze aan Eskenazi ontleende visie, kan worden geconcludeerd dat Ezra en Nehemia 

één verhaal vertellen, met een gezamenlijke intentie (zie § 2.1.7 De boodschap). Op deze manier kan 

het boek Ezra-Nehemia als een eenheid worden gezien. Door het verhaal in het samengestelde boek 

Ezra-Nehemia te zien als één verhaal dat uit meerdere delen bestaat, kan op eenzelfde manier een 

boodschap van een gedeelte of van de afzonderlijke bijbelboeken Ezra en Nehemia worden afgeleid. 

2.1.5 De auteur 

Zowel in het boek Ezra als in het boek Nehemia wordt geen auteur genoemd. Hierdoor is er geen 

intern bewijs om het auteurschap vast te kunnen stellen. Dit sluit aan op het anonieme karakter van de 

literatuur, waarbij de primaire focus lag op het bewaren van de oude vormen en tradities. Schrijvers en 

vertellers waren in de eerste plaats overleveraars, die geloofsinhouden overdroegen zonder daar 

nieuwe gedachten aan toe te voegen.
26

 Binnen het samengestelde boek Ezra-Nehemia wordt gebruik 

gemaakt van de ik-stijl. Deze stijl wijst niet per definitie naar de hoofdpersoon, maar deze stijl werd 

zoals hierboven al aangeduid is, ook door oud-oosterse hofschrijvers gebruikt om de memoires van de 

koning uit te werken. Hierbij bleef de naam van de eigenlijke auteur onvermeld.
27

 Wel is er sprake van 

het gebruik van de eerste persoon in Ezra 7:27 – 9:15 dat zou kunnen wijzen naar een auteurschap 

van Ezra, de priester. In Ezra 9 wordt een gebed uitgesproken in de eerste persoon en in Ezra 10:1 

wordt Ezra genoemd als diegene die het gebed uitspreekt. Een enkele wetenschapper wijkt op basis 

van de passage Ezra 8-10 af van de moderne consensus en noemt Ezra als auteur van het gehele 

boek Ezra en van het boek Nehemia.
28

 In de traditie (o.a. de Babylonische Talmud) wordt Ezra wel als 

auteur van het samengestelde boek Ezra-Nehemia aangewezen, waarbij Nehemia een laatste 

redactieslag heeft gemaakt.
29

  

 

Tegen deze vooronderstelling pleit de introductieformule in Nehemia 1:1 (De geschiedenissen van 

Nehemia, zoon van Hachalja) die wordt gebruikt om de geschiedenissen van Nehemia aan te 

kondigen. Deze formulering wordt ook in de Psalmen gebruikt om scheiding aan te geven binnen een 

bijbelboek.
30

 In de bijbelboeken Ezra en Nehemia
31

 zijn genealogieën opgenomen. Dit wordt 

aangevoerd als reden om juist verschillende oorspronkelijke auteurs van de boeken Ezra en Nehemia 

te identificeren.
 32

 Mogelijk zijn de bronnen verslagen geweest over de activiteiten die in Jeruzalem 

hebben plaatsgevonden, die verstuurd zijn naar het Perzische hof. In dat geval is er sprake van een 

mengsel van literaire genres.
33

 Hiermee kunnen verschillen in de samenstelling van de tekst worden 
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 Th. C. Vriezen, Oud-Israëlitische & Vroeg-Joodse literatuur, 49 
27
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verklaard, omdat er mogelijk aan verschillende instanties (bijvoorbeeld de Perzische koning, de 

gouverneur van Yehud) verslagen werden verstuurd.  

 

Vanuit een meer literaire benadering wordt gesteld dat er een verteller is die gebruikt wat hij nodig 

heeft om de boodschap over te dragen. In dit geval blijft de mogelijkheid bestaan dat het 

samengestelde boek Ezra-Nehemia uit meerdere geselecteerde bronnen bestaat. Hierbij is het 

mogelijk te stellen dat er authentiek één redacteur is geweest. 

Een andere mogelijkheid is dat de gehanteerde stijl in de eerste persoon enkelvoud een literair 

procédé is van een latere verteller. Hiermee worden de verschillen verklaard als een stijlkenmerk van 

de auteur en is het mogelijk dat er authentiek één auteur is geweest.  

 

Conclusie: 

Het ontbreken van intern bewijs voor een auteur en de grote diversiteit in opvattingen over het 

auteurschap binnen de wetenschap, waarbij ieder argument weer een tegenargument lijkt op te 

roepen, maakt het vanuit de bronnenkritiek moeilijk om eenduidig een auteur vast te stellen. Vanuit 

een literair perspectief, waarbij een duidelijke opbouw van het verhaal in het samengestelde boek 

Ezra-Nehemia is waar te nemen, is het aannemelijk te maken dat er één auteur of redacteur is 

geweest, die een aantal bronnen heeft verwerkt in een eigen vertelstijl. 

2.1.6 De datering 

Er zijn verschillende uitgangspunten om een (bijbel)boek te dateren. De volgende twee belangrijke 

criteria worden aangedragen voor het dateren van een historisch boek:
34

 

1. Het boek kan niet eerder worden gedateerd dan de laatste persoon of gebeurtenis waarnaar het 

verwijst; 

2. Relateer het doel van het boek aan een te identificeren situatie dat de basis kan vormen voor een 

geschatte datering (het slot-en-sleutel model
35

). 

 

De laatste gebeurtenis die het samengestelde boek Eza-Nehemia beschrijft is het tweede bezoek van 

Nehemia aan Jeruzalem, dat gedateerd wordt rond 433 v. Chr.
36

 De persoon die als laatst levende 

persoon wordt genoemd in Nehemia is Jaddua in Nehemia 12:11. Er is discussie of deze persoon 

vergeleken moet worden met Jaddua II (geboren 420 v Chr.) of Jaddua III (geboren 370 v Chr.). In 

deze discussie wordt het niet vermelden van het einde van Perzische regering gebruikt als argument 

gebruikt om Jaddua voor het einde van de Perzische tijd te positioneren. De laatst genoemde persoon 

in Ezra en Nehemia is op basis van dit argument Jaddua II. 

 

Bij het hanteren van de sleutel en slot methode kunnen de volgende argumenten een belangrijke 

plaats innemen: 

• Het gebruikte Hebreeuws is in de overgangsfase van standaard Hebreeuws naar het zogenaamde 

Laat Bijbels Hebreeuws (zie §3.2.1 Inleiding bij de vertaling). Deze overgang wordt gedateerd na 

de 6
de

 eeuw voor Christus. 

• In Ezra zijn een aantal Aramese verzen (Rijksaramees) opgenomen. Het Rijksaramees was de 

diplomatieke taal in het Perzische rijk
37

 vanaf het einde van de 6
de

 eeuw tot het einde van de 3
de

 

eeuw voor Christus. 
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• De thema’s die worden besproken hebben directe invloed op een land in opbouw (lokale 

belastingen), integratieproblematiek (met de Samaritaanse bevolking), herstel van de tempel 

(gerelateerde feesten) en de bouw van de muur (Nehemia overziet de muur). De thema’s hebben 

betrekking op een periode na de pioniersfase en staan aan het begin van een 

institutionaliseringfase. Deze periode is omstreeks het midden van de tweede helft van de 5
de

 voor 

Christus. 

 

Conclusie: 

De datering van het samengestelde boek Ezra-Nehemia is een buitengewoon complexe zaak. Op 

basis van de gegevens is een datering rond het einde van de 5
de

 en het begin van de 4
de

 eeuw voor 

Christus waarschijnlijk. 

2.1.7 De boodschap 

Het samengestelde boek Ezra-Nehemia is te zien als geschiedschrijving. Bijbelse geschiedschrijving 

wordt gekenmerkt door selectiviteit, accentuering, chronologie en toepassing.
38

 Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat in het samengestelde boek Ezra-Nehemia een aantal literaire en historische 

issues zijn vervlochten, zoals in alle historieverhalen van Israël worden gevonden.
39

 Het is niet een 

recht toe recht aan historisch verhaal dat volgens een rigide chronologie van de westerse cultuur 

wordt opgebouwd. De onderwerpen worden geselecteerd voor de presentatie van de reconstructie.
40

 

Om deze reconstructie te doorgronden vraagt het lezen van de boodschap in een boek om een 

leesstrategie. In deze strategie heeft de vraag naar historische en taalkundige informatie een plaats, 

maar ook de opgave om expliciet te maken welke de eigen betrokkenheid is bij het lezen en 

interpreteren.
41

 Hierbij dient ook opgemerkt te worden dat de auteur mogelijk de eigen praktijk van dat 

moment spiegelt in de historie.
42

 

 

De boodschap van het samengestelde boek Ezra-Nehemia 

Om tot de definitie van de boodschap van het samengestelde boek Ezra-Nehemia te komen, moet als 

eerste worden vermeld dat het boek bij het lezen een eerste indruk geeft van een recht toe, recht aan 

historisch verhaal. Hierbij moet rekening worden gehouden met de opvatting dat de chronologie (in de 

zin van chronologische verslaglegging) niet op dezelfde rigide manier plaatsvindt als anno 2008.
43

 In 

het samengestelde boek Ezra-Nehemia zijn ook thematische elementen te ontdekken. Als de 

verhaallijn op deze manier wordt gevolgd, kan de volgende structuur in het verhaal worden 

gevonden:
44

 

1. Ontwikkelingsmogelijkheden (Gedefinieerde doelstellingen): Een verordening van overheidswege 

aan de gemeenschap om het huis van God te bouwen; 

2. Proces van verwezenlijken (ondernomen stappen voor realisatie): De gemeenschap bouwt het 

huis van God conform de verordening; 

3. Succes (doelstelling bereikt): De gemeenschap viert de voltooiing van het huis van God volgens 

de regels van de Thora. 
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Vanuit de inhoudelijke lijn van het boek worden in Ezra 1:1-4 een aantal basisthema’s voor het gehele 

boek aangereikt. Deze thema’s hebben betrekking op het volk, het huis van God en de geschreven 

documenten:
45

 

1. Het volk: Er is sprake van een overgang van elitair leiderschap naar een tijd van gemeenschap, 

bestaande uit veel mensen die worden genoemd bij naam en waarvan de namen niet zijn 

bekendgemaakt, mensen die beroemd zijn en zij die zijn vergeten (zoals Nehemia 7:5-72); 

2. Het huis van God: Er is sprake van een overgang dat de (te bouwen) tempel niet de enige heilige 

plaats is naar een tijd dat de gecompleteerde tempel een onderdeel van de gehele gemeenschap 

is geworden (de heilige stad) (Nehemia 11:1); 

3. De geschreven documenten: Er is in de tijd gezien sprake van een overgang van gezag 

gebaseerd op mondelinge overlevering naar gezag gebaseerd op geschreven documenten. De 

kracht die uitgaat van zo’n geschreven document wordt een aantal keren aangegeven 

(verordening van Kores (Ezra 7:11), het voorlezen van de wet door Ezra (Nehemia 8:3). 

 

De boodschap van Nehemia  

Naast de boodschap van het samengestelde boek Ezra-Nehemia, heeft ook het boek Nehemia een 

aantal eigen focusgebieden:
46

 

1. Nehemia overziet de herbouw van de muur van Jeruzalem die in verval was en betuigt dank aan 

de Perzen en herdenkt de mensen die tientallen jaren eerder terug zijn gekomen;  

2. Ezra leest de wet van Mozes voor en deze lezing roept de Levieten op tot het uitspreken van een 

gebed, waarbij een beroep wordt gedaan op het verbond van de HEER met Mozes (Nehemia 1:5), 

Abraham (Nehemia 9:8) en al het volk (Nehemia 9:32). En het karakter van dat gebed leidt tot een 

toezegging voor getrouwheid aan de verbintenis met de HEER (Nehemia 10:1); 

3. Nehemia laat Jeruzalem herbevolken en staat samen met Ezra aan het hoofd van de opdracht om 

de muur te herbouwen. In zijn tweede ambtsperiode als gouverneur probeert hij het slepende 

probleem weg te nemen. Te weten het onacceptabele gedrag te midden van Israël, zoals 

overtreding van de sabbatswetten en de gemengde huwelijken. 

Uit deze genoemde focusgebieden is de boodschap van het boek Nehemia als volgt af te leiden: 

• Het opbouwen van de gemeenschap door de gemeenschap te voorzien van fysieke bescherming 

door de herbouw van de muur, waarbij de herinnering aan het verleden een plaats heeft. 

(Nehemia 3:1, 2; 4:18, 9:6;33; 12:27) 

• Het instellen van een religieuze gemeenschap, waarbij er weer een rol is voor de priesters en de 

Levieten (Nehemia 8:14, 19; 9:38; 12:44; 13:22). 

• Het doorvoeren van een aantal morele normen en sociale hervormingen, waardoor de continuïteit 

van de gemeenschap gewaarborgd kan worden (Nehemia 5:10, 11; 11:1). 

2.2 Historische omgeving 

2.2.1 Geïdentificeerde probleemgebieden 

Er zijn een aantal historische problemen aan te dragen vanuit het samengestelde boek Ezra-Nehemia. 

De eerste is de kwestie van de datering van de terugkeer van Ezra en Nehemia. Nehemia treedt op 

met een hogepriester die Eljasib (Nehemia 13:4, 7) wordt genoemd en Ezra treedt op met een priester 

die Johanan, zoon van Eljasib (Ezra 10:6) wordt genoemd.
47

 Daarentegen wordt in Ezra 7:1, 6, 7 en 8 

gesproken over het 7
de

 jaar van de regering van Arthahsasta en in Nehemia 1:1, 2:1 en 5:14 wordt 

gesproken over het 20
ste

 jaar van de regering van Arthahsasta.
48
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2.2.2 Satrapie Yehud als Perzische provincie 

Met de verovering van Babylon door 

Kores de Grote in 539 voor Christus 

ontstaat een groot Perzisch 

(Achaemenisch) Rijk, van delen van Libië 

en Egypte tot aan India. Dit grote Rijk 

wordt door Darius rond 520 voor Christus 

georganiseerd en verdeeld in 

landschappen (satrapieën). Herodotus 

van Halicarnassus, Grieks 

geschiedschrijver in de 5
de

 eeuw voor 

Christus, schrijft in het boek ‘Historiën’ 

(Ἱστορίης ἀπόδεξις, ‘Verslag van mijn 

onderzoek’ (boek 3:88, 89) dat het door Kores veroverde land werd onderverdeeld in 20 Perzische 

satrapieën.
49

 (zie Figuur 2: Perzische Rijk volgens Herodotus.)
50

  

 

Per satrapie werden bestuurders aangesteld, de belasting werd geheven en er werden 

bevolkingsgroepen verplaatst. Aan deze onafhankelijke provincies was slechts een beperkte militaire 

macht toebedeeld. Wel is er sprake van militaire garnizoenen
51

, die onder één gemeenschappelijke 

autoriteit vielen, namelijk de Perzische kroon.
52

 De als vijfde genoemde satrapie Phenicië (ook wel 

Athura of Assyrië genoemd) bevat een verwijzing naar Palestijns Syrië.
53

 Dit is de satrapie die ook wel 

‘aan de overzijde van de rivier’ wordt genoemd. De satrapie ´aan de overzijde van de rivier´ werd 

samen met Babylon bestuurd door een gouverneur die geheel Phenicië bestuurde. De bestuurder of 

gouverneur van een satrapie werd een satraap genoemd, wat ‘beschermer van het rijk’ betekent. 

Herodotus noemt zo’n satraap ook wel het ‘oog van de koning.’
54

  

 

De geografische uitdrukking ‘aan de overzijde van de rivier’ was de officiële naam voor de Levantijnse 

satrapie (gebied wat het huidige Syrië, Libanon, Jordanië en Israël omvat) in de Perzische 

administratie. Deze satrapie wordt in een afgeleide vorm genoemd in de zogenoemde Darius’ gebouw 

inscripties (gedateerd begin 5
de

 eeuw voor Christus). Deze in het Perzisch geschreven inscripties 

bevatten een weergave van ‘De Assyrische mensen’ wat parallel gezet kan worden met een 

Akkadische weergave van ‘de mensen van de overzijde van de rivier’.
55

 Door deze parallellie kunnen 

de geografische grenzen verder worden verfijnd.  
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Figuur 2: Perzische Rijk volgens Herodotus. 



Ezra en Nehemia in samenhang en onderscheid  

 

Vreugde als wet wordt wet als vreugde  Pagina 14 

Het gebied dat satrapie bestrijkt en een globaal beeld 

van de indeling is te zien in Figuur 3: De satrapie ‘aan 

de overzijde van de rivier’.
56

 Deze satrapie wordt ook in 

de Bijbel genoemd, zoals in Ezra 4:10, 11, 16, 17, 20; 

5:3, 6; 6, 8, 13; 7:21, 25; 8:36; Nehemia 2:7, 9; 3:7. Ook 

in 1 Koningen 4:24 wordt deze satrapie genoemd, 

mogelijk om de omvang van het koninkrijk van Salomo 

aan te duiden in de terminologie van de Perzische 

periode.  

 

De naam van de rivier is vanuit een Perzisch perspectief 

de naam van de rivier Eufraat. Dit wordt ondersteund 

door een aantal inscripties, die zijn gedateerd in de 

Perzische periode.
57

 

De satrapie ‘aan de overzijde van de rivier’ bestaat uit 

verschillende districten. Eén van die districten is het 

district (of provincie) Yehud (dWhßy>). In dit district leefde 

een vrome Jahwistische minderheid die financiële en 

morele steun ontvingen van de in de ballingschap 

wonende vroegere inwoners van Yehud.
58

 Het is niet 

bekend of de districten in de satrapie ‘aan de overzijde 

van de rivier’ (zich) onmiddellijk hebben onderworpen 

aan de Perzische regering na de overwinning van Kores 

in 539 voor Christus. Wel wordt er in de Bijbel gesproken dat veel onderworpen mensen blij waren 

met de val van Babylon (Jesaja 21:1-10; 46:1- 48:22; Jeremia 50; 51). 

 

In het begin van de regering van Darius (rond 520 voor 

Christus) woonden er in het district Yehud minder dan 

20.000 inwoners. Ten tijde van Ezra en Nehemia waren dit 

er rond de 40.000.
59

  

Eén van de bestuurders die wordt genoemd is Zerubbabel
60

 

als satraap van het district Yehud.
61

  

Hoewel er discussie is over de exacte afbakening van het 

district Yehud, geeft de afbakening met de volgende 

grenzen een beeld: ten Noorden van deze gemeenschap in 

Yehud vormde Samaria een op zichzelf staande eenheid 

onder Phoenitische invloeden. Ten Zuiden van Yehud 

vormde zich in Idumea een Arabische groep onder Egeïsche 

invloeden.
62

 Ten Oosten stond Ammon onder leiding van de 

Tobiads. Ten Westen werd er een grens gevormd met het 

district Ashdod.
63

 Voor een globaal overzicht zie Figuur 4: 

De provincie Yehud. 
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Figuur 3: De satrapie ‘aan de overzijde van de rivier’. 

 

 
Figuur 4: De provincie Yehud. 
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2.2.3 Politiek 

In 539 voor Christus overwint Kores met het Perzische leger het Babylonische rijk. Het Perzische rijk 

wordt bestuurd door gouverneurs, die ieder over een administratieve eenheid regeren om de 

belastingen te innen. Hoewel aan deze onafhankelijke provincies slechts een beperkte militaire macht 

was toebedeeld, is er wel sprake van militaire garnizoenen.
64

 Deze worden onder andere genoemd in 

Nehemia 2:9 en 7:2. 

 

De provincie Yehud had een belangrijke regionale economische functie in de agrarische handel, zoals 

de verkoop van olie (olijven) en wijn (druiven). Daarnaast was er een belangrijke inkoopfunctie van 

goederen die werden geïmporteerd, zodat er vroeg hellenistische invloeden waren. Echter niet 

iedereen deelde evenredig in de inkomsten, waardoor er een grote scheiding ontstond tussen rijk en 

arm
65

 (vergelijk Haggaï 1 en Nehemia 5). 

 

Kores stelt een edict op dat de in ballingschap verkerende inwoners van Yehud, die terug willen keren 

de mogelijkheid biedt om ook daadwerkelijk terug te keren. Hoewel de historiciteit van dit edict door 

velen in twijfel wordt getrokken, wordt wel bevestigd dat er in die periode de mogelijkheid werd 

geboden om nieuwe etnische en religieuze gemeenschappen te vormen, mogelijk om de loyaliteit van 

de volken te winnen.
66

 Dit ligt in lijn met het algehele beleid om de door het Babylonische rijk 

gedeporteerde stamvaders terug te laten keren naar hun vaderland.
67

 In het begin van het boek Ezra 

wordt vermeld dat Kores opdracht geeft om een tempel te bouwen in Jeruzalem (Ezra 1:2). Wat opvalt 

bij dit decreet is dat het niet als een koninklijke afkondiging voor één satrapie, maar voor heel het 

Perzische rijk geldt (Ezra 7:13). Het afkondigen van decreten wordt meerdere keren vermeld (2 

Kronieken 24:9, Ezra 10:7).
68

  

2.2.4 Religieus 

Wat bij de afkondiging van het decreet in Ezra, vanuit een historische context, opgemerkt dient te 

worden dat de auteur van Ezra-Nehemia dit decreet plaatst in een theologische setting. Hij geeft aan 

dat Kores de opdracht geeft, opdat vervuld wordt het woord van de HEER (Ezra 1:1), waarmee hij het 

decreet betrekking laat hebben op een goddelijke ordening en doel.
69

 

 

Na de bouw van de eerste tempel ontstond er een mogelijkheid om op één centrale plaats de 

offercultus uit te oefenen. Deze mogelijkheid voor een religieuze eenheid was na de scheuring van het 

Davidische rijk in een tien- en tweestammenrijk om politieke redenen niet meer mogelijk. In de eerste 

tempelperiode was het mogelijk voor vreemdeling om een verbinding met de Judese bevolking aan te 

gaan op een informele manier door fysiek en sociaal in het land te integreren door de wetten en religie 

aan te nemen.
70

 Gedurende de ballingschap is deze binding aan de Yehudische nationaliteit, door 

binding aan land en cultuur, veranderd in een religieuze en etnische gemeenschap.
71

 Daarentegen 

was in de satrapie Samaria een etnische vermenging opgetreden van de achtergeblevenen met de 

daar aanwezige gedeporteerde vreemde volken. Op deze manier werd een syncretische vorm van het 

Jahwisme geïntroduceerd, waarbij oorspronkelijke tradities en noordelijke gewoonten met elkaar 

werden vermengd.
72
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2.2.5 De gemeenschap gevormd 

Hoewel er een aantal niet opgeloste historische problemen blijven staan, is het duidelijk dat er grote 

geografische en sociologische verschillen zijn tussen de districten in de satrapie ‘aan de overzijde van 

de rivier’. Ook de economische verschillen waren groot tussen de districten, waarbij de economische 

positie van de handelaren duidelijk groter was dan die van de (agrarische) toeleveranciers. Daarbij 

komt dat Kores een edict uitvaardigt, waardoor de inwoners van Yehud de mogelijkheid hebben een 

eigen religieus centrum op te bouwen in de vorm van een tempel. Deze heeft dan niet meer de functie 

van de eerste tempel om voor iedere inwoner van de satrapie een cultusplaats te zijn, maar alleen 

voor hen die in de religieuze gemeenschap zijn opgenomen.  

2.3 Personen 

2.3.1 Ezra 

Ezra wordt in de Bijbel beschreven met zijn karaktereigenschappen, titels en werk. Ezra is een 

priester, die met zijn vlekkeloze kwalificatie direct verbonden kan worden met Aäron.
73

 Zijn karakter 

wordt beschreven als zeer emotioneel (Ezra 9:3), wat ook een zorgvuldig gecalculeerd gedrag kan 

zijn. Ook kan hij lyrisch (op hooggestemde wijze uiting geven aan zijn gevoelens en/of mening) 

worden als hij de moed ontvangt om van zijn God te getuigen (Ezra 7:27).
74

 

Ezra wordt met een aantal titels genoemd en deze geven een beeld van zijn positie. Hij wordt door de 

koning Arthahsasta geadresseerd met de titel: Ezra de priester, de schriftgeleerde van de wet van de 

God in de hemel. (Ezra 7:12, 14, 21) Schriftgeleerde, zoals gebruikt in Perzische koninklijke kringen 

kan worden weergegeven als ‘een voorzitter / rechter van geestelijke rechtbank.’ In relatie met de wet 

van God en Mozes kan het ook een jurist en hoofd van (grond)tekstwetenschappers zijn met een 

belangrijke rol voor het interpreteren van de wet of de Pentateuch.
75

  

 

In het begin van Nehemia wordt de titulatuur van Ezra niet op een eenduidige wijze gebruikt. In 

Nehemia 8:1 wordt Ezra de schriftgeleerde genoemd, in vers 3 wordt Ezra de priester genoemd in 

vers 5 opnieuw de schriftgeleerde, in vers 6 en 7 wordt hij zonder titel genoemd, in vers 9 de priester 

en schriftgeleerde en in vers 14 opnieuw de schriftgeleerde. Volgens sommige wetenschappers is het 

nauwelijks te bevatten deze onregelmatigheid als origineel kan worden beschouwd.
76

 Een verklaring 

kan ook worden gezocht in de suggestie dat er meerdere Ezra’s actief waren.  

 

Daarnaast wordt Ezra met zijn werkzaamheden gepresenteerd als een man met een grote 

uitvoeringsbevoegdheid. Hij had de mogelijkheid om fondsen te werven voor de herbouw van de 

tempel en had toegang tot de schatkist van de koning Arthahsasta. (Ezra 7:20, 22) Daarnaast had hij 

de bevoegdheid om bestuurders in de satrapie ‘aan de overzijde van de rivier’ te onderwijzen in de 

wetten van God (Ezra 7:25) en in de wetten van de koning.
77
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2.3.2 Nehemia 

Nehemia wordt in de Bijbel beschreven als één van de leiders van de Yehudische gemeenschap die 

uit de ballingschap terugkeerde. Nehemia wordt in de lijst met mensen die terugkeerde uit Babel als 

derde leider genoemd, na Zerubbabel en Joshua (Ezra 2:1; Nehemia 7:7; 1 Ezra 5:8).
78

 Nehemia was 

de zoon van Hachalja (Nehemia 1:1) en was een beambte aan het hof van koning Arthahsasta. In de 

meeste vertalingen wordt het ambt van Nehemia vertaald met schenker of hofmeester. (Nehemia 

1:11) Dit is een vertrouwensfunctie voor iemand die aan het begin van een carrière staat. Het is 

mogelijk dat het Hebreeuwse woord hq<ßv.m ; (schenker, in het Grieks oivnoco,oj) is verward met het 

Griekse woord eunuc, wat een vertrouwde hoge ambtenaar betekend. Het is geen absolute 

voorwaarde Nehemia als een hoge ambtenaar te zien, omdat dat niet lijkt te passen met de 

uitbundigheid en krachtige uitstraling die door heel zijn carrière doorstraalt.
79

  

 

Hij was een dynamisch religieus leider.
80

 Hij benadert de koning Arthahsasta en vraagt en krijgt de 

opdracht om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Hij legt hiermee de basis om in de satrapie 

Yehud een versterkte stad op te bouwen. Daarmee verkrijgen de inwoners van Jeruzalem extra 

bescherming. Hij krijgt daarna het gouverneurschap over de satrapie Yehud.
81

  

 

Nehemia wordt gezien als een leider op veel gebieden van het leven, sociaal, militair, economisch en 

cultisch, zonder te vragen of de gemeenschap dit wil. Hij sluit bij zijn terugkomst gedeelten van de 

aanwezig lokale gemeenschap uit.
 82

 Het gevolg van deze opstelling is dat er een religieus leven in 

Jeruzalem werd gegarandeerd
83

, met het gevolg dat Nehemia tegenstand uit de omgeving opriep 

(Nehemia 4). 

2.3.3 Ezra en Nehemia vullen elkaar aan 

De betekenis van de stam rz[, waarvan de naam Ezra is afgeleid, is helpen of assisteren. De 

betekenis van de stam ~xn, waarvan de naam Nehemia is afgeleid, is troosten of verkwikken. Ezra en 

Nehemia drukken in hun naam ten opzichte van het volk al iets uit van hulp en troost van hun God.
84

 

Ezra´s doel is het onderwijzen van de Thora. Hij is hierin succesvol. In de eerste plaats beïnvloedt hij 

de gemeenschap om zijn voorbeeld te volgen en in de tweede plaats doordat de gemeenschap de 

Thora blijft volgen zonder zijn aanwezigheid.
85

  

Nehemia is meer een bestuurder en geeft juist de opdracht aan mensen om de muur te bouwen, 

zonder daar zelf direct in betrokken te zijn. In Nehemia 2:17 staat dat hij de opdracht geeft: ‘Jullie 

moeten gaan en laat ons bouwen’ en niet ‘Wij moeten gaan en laat ons bouwen.’
86

 Ezra is meer een 

voorbeeld voor het volk, terwijl Nehemia zich meer bestuurlijk opstelt. 

Ezra en Nehemia zijn niet per definitie elkaars opvolgers, zoals Elisa Elia opvolgde. Ook niet elkaars 

tegenpolen, zoals Jacob en Ezau. Ook geen mensen in een ongelijke strijd, zoals David en Uria. Maar 

beiden hebben een onderscheiden rol in de opbouw van de gemeenschap, zoals David die een stabiel 

koninkrijk creëerde en Salomo een stabiele tempeldienst.  
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2.4 Samenvatting 

De bijbelboeken Ezra en Nehemia, zoals die in de hedendaagse Bijbels zijn opgenomen, kunnen 

worden opgevat als een eenheid. Dit wordt onderschreven door de breed geaccepteerde opvatting dat 

er één auteur of redacteur is voor zowel Ezra als Nehemia. Of deze ene auteur Ezra is geweest, zoals 

wordt vermeld door de Joodse traditie, is zeer omstreden. Er zijn voldoende redenen om aan te 

nemen dat de boeken Ezra en Nehemia als één boek zijn geschreven rond het einde van de 5
de

 eeuw 

of het begin van de 4
de

 eeuw voor Christus. 

 

Het samengestelde boek Ezra-Nehemia is te lezen als thematische geschiedschrijving, waarbij de 

geschiedenis in een context wordt geplaatst, waarin Gods handelen met het volk Israël een plaats 

heeft. Hieruit blijkt dat de auteur de praktijk van dat moment spiegelt in de historie. Er worden door de 

Perzische overheid ontwikkelingsmogelijkheden geboden voor het opbouwen van de provincie Yehud 

in de satrapie ‘Aan de overzijde van de rivier.’ Het proces van verwezenlijking treedt in werking met 

opdrachten voor de opbouw van een gemeenschap onder leiding van Nehemia. Hij begint met het 

bouwen van de muur. De gemeenschap viert onder leiding van Ezra het feest dat er een religieuze 

gemeenschap is ontstaan.  

 

Nehemia is als een veelkleurig leider die opdracht geeft voor de herbouw van de muur en biedt op 

deze manier de nodige bescherming voor zijn volk, wat weerstand oproept bij de omliggende 

provincies. Binnen de nieuw opgerichte gemeenschap worden morele normen ingevoerd en sociale 

hervormingen doorgevoerd. 

 

Ezra laat door het onderwijs in de wet een religieuze gemeenschap groeien, waarbij het verzamelen 

van het volk, de lezing van de Thora en het invoeren van de feesten een plaats krijgt. Dit proces wordt 

versneld doordat er mogelijkheden ontstaan om een eigen religieus centrum te bouwen in Jeruzalem. 

Door de positie die Ezra inneemt als onderwijzer van wetten (zowel Perzische als religieuze wetten), 

heeft hij een directe ingang bij de bestuurlijke overheid binnen het Perzische rijk, zowel op Rijks- als 

provinciaal niveau. Daarnaast heeft hij een belangrijke positie op het interpreteren van de wetten en 

had de beschikking over voldoende middelen om de interpretaties uit te leggen in de religieuze centra.  

Doordat Nehemia gouverneur was in de satrapie Yehud was het mogelijk dat hij de wetten liet 

uitleggen door Ezra in de nieuw gevormde Joodse gemeenschap.  

 

Op deze manier waren Ezra en Nehemia mensen die hulp en troost boden van hun volk. Beiden 

hadden een onderscheiden, maar ook een aanvullende taak in de opbouw van de gemeenschap na 

de ballingschap. Zoals David voor een stabiel koninkrijk creëerde voor de bouw van de eerste tempel, 

zo droeg Nehemia zorg voor een stabiele satrapie en organiseerde bescherming voor de 

gemeenschap rondom de opbouw van de tweede tempel. Zoals Salomo een stabiele tempeldienst 

kon laten opbouwen door wijsheid en rijkdom in de eerste tempel, zo richtte Ezra met de verworven 

tempelschatten en de wet een vernieuwde tempeldienst in. 
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3 Onderwijs in en met blijdschap 

Dit hoofdstuk gaat in op de vragen die betrekking hebben op het onderwijs in de wet: wat wordt 

onderwezen, het effect van het onderwijs, wie onderwijzen en wie worden onderwezen? In de eerste 

plaats wordt de perikoop afgebakend en wordt een werkvertaling gegeven. Met behulp van een aantal 

woordstudies, gecombineerd met de uitkomsten van het vorige hoofdstuk, worden de antwoorden 

verwerkt in een uiteindelijke vertaling. Tot slot worden een aantal conclusies in samenvattende zin 

weergegeven. Wie bij wet denkt aan een aantal regeltjes die nageleefd moeten worden, zal het 

onderwijs van dit hoofdstuk ter harte moeten nemen. 

3.1 Afbakening van de Perikoop 

Het begin van Nehemia 8 vormt de start van een nieuwe perikoop in het boek Ezra-Nehemia, zowel in 

literaire als in historische zin. Nadat er in Nehemia 7 een opsomming van de teruggekeerde ballingen 

is gegeven, begint Nehemia 8 met een tijdsaanduiding. Hoewel er discussie is over de tijdsaanduiding 

aan het begin van Nehemia 8 (In Nehemia 7:72
b
 wordt de datum gesteld op de zevende maand en 

pas in Nehemia 8:2 gedefinieerd als de eerste dag van de week)
87

, kan een tijdsaanduiding wel 

worden gebruikt om het begin of een vervolg van een literaire (sub)eenheid te duiden. Ook vindt er 

vanaf dat moment een stijlwissel plaats doordat er vanaf dit moment een verslag wordt gegeven in de 

derde persoon.  

In het begin van Nehemia 8 wordt het volk bijeen geroepen (7:72, 8:3). Daarna vindt de lezing van de 

wet plaats door Ezra en worden Levieten ingeschakeld om de wet te uit te leggen (8:4-8). 

 

In de gekozen perikoop (Nehemia 8:9-12)
88

 komt de reactie van het volk op de lezing van de wet. Het 

volk weende, maar krijgt de opdracht om blij te zijn. De voorgedragen wet heeft een opdracht in zich 

om te luisteren naar de wet, onderwijs in de wet te ontvangen, om de wet uit te voeren en om de wet 

als leefregel te hanteren in de gemeenschap.  

 

Het verhaal van Nehemia 8:1-12, dat begint in vers 1 met het verzamelen van het volk, krijgt een 

afsluiting in vers 12 met het volk dat wegging. Het verhaal gaat verder, gezien de continuïteit die de 

tijdsaanduiding ‘op de volgende dag’ in vers 13 uitdrukt. Het verhaal wordt nog verder vervolgd door 

nog een keer een tijdsaanduiding in Nehemia 9:1. 

3.2 Vertaling 

3.2.1 Inleiding 

Het Hebreeuws van de perikoop wordt vaak aangeduid met de term ‘Laat Bijbels Hebreeuws.’ Dit is 

het type Hebreeuws wat in de periode na de ballingschap wordt gebruikt. In deze periode treden een 

aantal veranderingen op die ten dele zijn toe te schrijven aan de Aramese invloed. In de ze periode 

wordt het Hebreeuws als spreektaal in Palestina langzamerhand door het Aramees teruggedrongen.
89

 

Bij Nehemia is er sprake van een overgangsfase van het ‘Standaard Bijbels Hebreeuws’ naar het 

genoemde ‘Laat Bijbels Hebreeuws’, waarbij Arameïsmen (vergelijk met germanismen in het 

Nederlands, zoals middels, aanname) worden gebruikt en de taal onder invloed van de Kanaänitische 

talen stond die werd gesproken.
90
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3.2.2 Letterlijke overzetting van het Hebreeuws naar het Nederlands 

Als eerste stap in het vertaal proces is een letterlijke overzetting van het Bijbels Hebreeuws naar het 

Nederlands gemaakt.  

 

9 at'v'‡r>Tih; aWhå hy"åm.x,n> rm,aYOæw: 
rpe‡Soh; Ÿ!heäKoh; ar"åz>[,w> 

~['øh'-ta, ~ynI’ybiM.h; •~YIwIl.h;w> 
~['ªh'-lk'l. 

~k,êyhel{a/ hw"åhyl; ‘aWh-vdo)q' ~AYÝh; 
WK+b.Ti-la;w> WlßB.a;t.Ti(-la 

;hr")ATh; yrEïb.DI-ta, ~['Þm.v'K. ~['êh'-lK' ‘~ykiAb yKiÛ 

 

Toen zei Nehemia, hij is de gouverneur
91

  

 en Ezra , de priester, de schrijver 

 en de Levieten, die het volk het doen hebben begrijpen, 

tot heel het volk: 

  De dag zelf is heilig voor JHWH, jullie God, 

 Jullie moeten niet rouwen en jullie moeten niet wenen 

Want wenend heel het volk, wanneer zij hoorden deze 

woorden van de Thora. 

10 ~h,‡l' rm,aYOæw: 
~yQiªt;m.m;( Wtåv.W  ~yNI÷m;v.m; Wl’k.ai •Wkl. 

Alê !Akån" !yaeäl. ‘tAnm' WxÜl.viw> 
WnynE+doa]l; ~AYàh; vAdïq'-yKi( 

Wbceê['Teä-la;w> 
~k,(Z>[um'( ayhiî hw"ßhy> tw:ïd>x,-yKi( 

 

En hij zei tot hen: 

 Ga, eet rijk gevuld voedsel en drink zoete dranken 

 En zend delen tot niets te zijn bevestigd tot hen 

  Want heilig is de dag voor onze Adonai (Heer)  

 En jullie moeten niet verdrietig zijn 

 Want vreugde van JHWH is haar plaats van  

 veiligheid voor jullie 

11 rmoåale ‘~['h'-lk'l. ~yviÛx.m; ~YIùwIl.h;w> 

 

WSh;ê 
vdo+q' ~AYàh; yKiî 
Wbce(['Te-la;w> 

En de Levieten hebben stilte aan gegeven tot al het volk, 

zeggende: 

 Wees stil,  

  want de dag is heilig  

 en jullie moeten niet bedroefd zijn 

 

12 ~['øh'-lk' Wk’l.YEw: 
‘tATv.liw> lkoÜa/l, 
tAnëm' xL;äv;l.W ‘ 

hl'_Adg> hx'äm.fi tAfß[]l;w> 
~yrIêb'D>B; ‘Wny“bihe yKiÛ 
~h,(l' W[ydIßAh rv,îa] 

En heel het volk ging heen  

 om te eten en te drinken  

 en delen heen te zenden  

  en om grote vreugde te maken 

 Omdat ze hadden begrepen de woorden  

 die waren verklaard aan hen 

3.2.3 Wie leest de wet? 

Bij het vertalen van de perikoop, valt bij het lezen al direct het begin van vers 9 op. Hier wordt het 

Hebreeuwse werkwoord rm,aYOæw: (en hij zei) in het enkelvoud geschreven, terwijl het onderwerp van de 

zin uit meerdere personen bestaat: Nehemia, Ezra en de Levieten. Naast een tekstkritisch probleem 

met de grondtekst en een syntactisch probleem in het Nederlands, levert dit ook een 

interpretatieprobleem op in de toepassing van de tekst.  
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Tekstkritische probleem: 

Het tekstkritische probleem kan op de volgende manier worden omschreven: ‘De grondtekst laat zien 

dat vers 9 meerdere tekstvarianten heeft, die allen betrekking hebben op het onderwerp van de zin.’ 

De volgende drie lezingen zijn aangetroffen:
92

 

1. In de Septuaginta en in Aquila’s Griekse vertaling van het Oude Testament ontbreekt een 

weergave van aWhå hy"åm.x,n> (Nehemia, hij is) 

In dat geval luidt de vertaling: Toen zei de Gouverneur, en Ezra … 

2. De samenstellers van de BHS zien w> at'v'‡r>Tih; aWhå hy"åm.x,n> (Nehemia, hij is de gouverneur en) als 

een toevoeging. 

Zonder deze toevoeging luidt de vertaling: Toe zei Ezra …. 

3. In de originele Griekse tekst van de Septuaginta ontbreekt een vertaling van at'v'‡r>Tih; aWhå (hij is 

de gouverneur)  

In dat geval luidt de vertaling: Toen zei Nehemia en Ezra … 

Op basis van de interne criteria is er geen directe oplossing te vinden voor dit tekstkritische probleem. 

De meerderheid van de tekstgetuigen geeft de tekst, zoals die in de BHS is opgenomen. Er worden 

alleen vertalingen weergegeven waar gedeelten zijn weggelaten. Er zal dus op basis van externe 

criteria gezocht moeten worden voor een oplossing (zie het syntactische en interpretatieprobleem). 

 

Syntactische probleem: 

Het syntactische probleem is op de volgende manier te definiëren: ‘Is de incongruentie tussen het 

onderwerp in het meervoud en het werkwoord in het enkelvoud grammaticaal of syntactisch 

oplosbaar?’  

Een korte verkenning in de grammatica levert een aantal mogelijke antwoorden. De basisregel in het 

Hebreeuws is dat het onderwerp en het gerelateerde werkwoord in getal en geslacht congrueren.
93

 

Hierop zijn zowel uitzonderingen in geslacht als getal. Op deze basisregel kan in vers 9 een 

uitzondering worden gemaakt, omdat blijkt dat het mogelijk is om in het Laat Bijbels Hebreeuws een 

werkwoord in het enkelvoud te hebben en een onderwerp in het meervoud.
94

 Deze uitzondering wordt 

bijvoorbeeld ook gemaakt in Ezra 4:7 en Nehemia 8:4, waarbij opgemerkt kan worden dat dit 

gebruikelijk is in Ezra en Nehemia.
95

  De consequentie voor een vloeiende vertaling in het Nederlands 

is dat het enkelvoud van het werkwoord rm;a' in het meervoud vertaald moeten worden. 

 

Grammaticaal is het mogelijk om het voegwoord w> op verschillende manier te gebruiken. Standaard 

wordt het voegwoord w> op een nevenschikkende manier gebruikt. Delen van een zin worden 

onmiddellijk met elkaar verbonden.
96

 Deze constructie koppelt delen van het onderwerp op een 

gelijkwaardige manier aan elkaar, maar staat ook toe dat delen van het onderwerp, zonder de 

boodschap geweld aan te doen, kunnen worden weggelaten, toegevoegd of vervangen. 

Een andere grammaticale mogelijkheid is om het voegwoord w> tussen Nehemia en Ezra als 

nevenschikkend aan te merken. In dat geval is het mogelijk om w> met een emfatisch accent
97

 te 

vertalen. Op deze manier wordt Ezra met klem of ophef genoemd in het onderwerp van de zin en 

komt de volle nadruk te liggen op Ezra in het onderwerp. In de Nederlandse vertaling komt dit dan als 

eerste deel van het onderwerp te staan. 
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Ook is het mogelijk om nog een andere grammaticale constructie toe te passen door het voegwoord w> 

onderschikkend te gebruiken.
98

 Door deze constructie toe te passen tussen Ezra en de Levieten, is 

het mogelijk om de Levieten als ondersteunende personen voor Ezra te benoemen.  

 

Interpretatieprobleem: 

Het interpretatieprobleem kent twee aspecten. Het eerste aspect heeft betrekking op het begrip van 

het onderwerp in relatie tot het werkwoord: ‘Hoe kunnen meerdere personen tegelijkertijd spreken?’ 

Het tweede aspect heeft betrekking op de verhaallijn: ‘Ezra is de hoofdpersoon van het verhaal in 

hoofdstuk 8, waarom moet deze onderbroken worden?’  

 

Syntactisch vindt er bij de overgang van vers 7 en 8, naar vers 9 zowel een overgang plaats van getal 

(3
de

 persoon meervoud naar 1
ste

 persoon enkelvoud in vers 9 en 10) als een overgang van onderwerp. 

In vers 7 en 8 zijn de Levieten het onderwerp en in vers 9 worden Nehemia, Ezra en de Levieten het 

onderwerp, terwijl in vers 10 Ezra weer als onderwerp is te zien. In vers 7 en 8 zijn er meerdere 

onderwijzers actief in het onderwijzen uit de wet. Echter hoe kan een groep mensen spreken, zonder 

dat het onverstaanbaar wordt? Voor de beantwoording van deze vraag kan een oplossing worden 

gezocht met behulp van een aantal literaire componenten. Met behulp van deze componenten is het 

mogelijk een weloverwogen associatie van de activiteiten van Ezra en Nehemia te definiëren op basis 

van het samengestelde boek Ezra-Nehemia.
99

 In deze these worden de personen Ezra en Nehemia 

afwisselend ingezet om daden en woorden kracht bij te zetten, waarmee de eenheid van hun 

leiderschap wordt uitgedrukt. Ezra en Nehemia geven instructies als met één stem (eensluidend), ook 

al ontstaan er dan historische problemen (zie ook paragraaf 2.3.1).
100

 

 

Bij het tweede deel krijgt een ander literair component de nadruk. Ezra is als hoofdpersoon in de lijn 

van het verhaal in Nehemia 8 aan te merken. Ezra krijgt de opdracht om de Thorarol te halen (vers 1), 

Ezra brengt de Thora (vers 2), hij leest eruit (vers 3), Ezra staat op een houten verhoging (vers 4), hij 

opent het boek (vers 5), hij zegent JHWH (vers 6) en hij gaat verder met spreken (vers 10). Het zou 

heel verrassend zijn als dan in vers 9 de hoofdpersoon wijzigt, terwijl de verhaallijn doorgaat.  

 

Conclusie 

Voor het tekstkritische probleem komt uit de grammaticale, syntactische en literaire benadering niet 

direct een reden om van de tekst in de BHS af te wijken. Als uitgangspunt binnen de scriptie blijft de 

tekst van de BHS gehandhaafd. Hiermee komt het syntactische probleem niet te vervallen, maar 

vraagt om een oplossing.  

 

Door het voegwoord w> voor Ezra met een emfatisch accent te vertalen, komt de nadruk in het 

onderwerp op Ezra te liggen en kan Ezra als hoofdpersoon worden gezien. Hiermee is de verhaallijn 

van Nehemia 8 geborgd. Naast Ezra worden ook Nehemia en de Levieten in het onderwerp genoemd, 

waardoor het getal tussen onderwerp en werkwoord niet congrueert. Dit komt in het Laat Bijbels 

Hebreeuws meer voor en is gelegitimeerd. Blijft het interpretatieprobleem over. De keuze voor de 

lezer van de wet ligt primair op Ezra, waarbij kan worden gesteld dat Nehemia het hier van harte mee 

eens is en spreekt met één stem (nevenschikkend gebruik van w>), waarbij de Levieten ondersteunend 

zijn bij het uitdragen van de boodschap (onderschikkend gebruik van w>). 
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3.2.4 Het zenden van delen 

Bij het vertalen van vers 10 treden enkele vragen op bij het Hebreeuwse woord tAnm' (delen). Er 

worden delen gezonden, maar welke delen, waarvan, waarom en naar wie? Het zelfstandige 

naamwoord hn"m' (deel) geeft in de primaire betekenis een part, gedeelte, portie of stuk weer, waarbij 

vaak wordt gedacht aan vlees of voedsel wat geofferd wordt als een offergave. In dit gedeelte kan het 

betrekking hebben op het zenden van delen van de delicatessen die worden geserveerd op feestelijke 

dagen. Teksten die ter vergelijking kunnen worden aangevoerd zijn: Esther 9:19, 22; 2 Kronieken 

31:19 en Sirach 41:21.
101

 Een verdere verbijzondering is dat de porties als een deel van een offer van 

een offerende familie worden gezien, die worden verzonden naar de armen. Het is interessant op te 

merken dat het woord delen in Nehemia 12:44 wordt gebruikt in combinatie met de wet hr"êATh; tAaån"m. 

(de delen vereist door de wet (mogelijk Leviticus 7:33)). 
102

 

 

In dit gedeelte worden delen verzonden van rijk gevuld voedsel. Het Hebreeuwse woord !m'v.mi kan ook 

worden vertaald met: een feestelijk opgediende maaltijd, verrukkelijk bereid met veel vet.
103

 Over 

soortgelijke maaltijden wordt profetisch gesproken in Jesaja 30:23 en Habakuk 1:16. 

Het voedsel wordt gezonden tot degene die zeker is, die getrouw of loyaal is. De Hebreeuwse 

woorden Al !Akn" !yael. kunnen worden vertaald met: tot diegene die niets heeft.
 104

 In dit geval wordt 

hetgeen volgt op l vertaald als een relatieve bijzin met een zelfstandig naamwoord. Een analoge 

constructie is in het Aramees te vinden in Ezra 5:14.
105

  

3.2.5 Schuilplaats 

De Hebreeuwse uitdrukking zA[m' kan worden vertaald met een plaats van bescherming, een 

schuilplaats (vergelijk Psalm 90:1, 91:9).
106

 Wat betekent dit in vers 9 en kan dit een relatie hebben 

met de vreugde? Het thema van God als toevluchtsoord voor zijn volk treedt sterk op de voorgrond in 

de Psalmen en de profeten. Het thema komt slechts 3 keer voor buiten deze twee groepen van 

literatuur te weten in 2 Samuël 22:3 (In dit hoofdstuk is een danklied voor de verlossing van David uit 

de hand van zijn vijanden en Saul opgenomen en in vers 3 wordt de dankbaarheid in superlatieven 

uitgesproken, waaronder ‘schuilplaats),’ Spreuken 10:29 (in dit hoofdstuk wordt de oprechte in de 

sterkte (toevluchtsoord) van de HEER geplaatst en de werkers van onoprechtheid in de verstoring) en 

in vers 9 van Nehemia 8.
107

  

In de Septuaginta en in Aquila’s Griekse vertaling van het Oude Testament ontbreekt een weergave 

van het Hebreeuwse woord tw:ïd>x, (vreugde) in relatie tot de schuilplaats. 

In dat geval luidt de vertaling: Want JHWH is haar plaats van veiligheid voor jullie . 

 

Op basis van de interne criteria, is er geen reden om een weergave van het Hebreeuwse woord tw:ïd>x, 

(vreugde) weg te laten. Uit een analyse van de externe criteria, met name de context van Nehemia 8 

blijkt dat in Nehemia 7:73 de rust is weergekeerd: ‘Geheel Israël woonde in haar steden.’ Over een 

soortgelijke rust wordt ook in 2 Samuël 33 en Spreuken 10 gesproken. Daar is sprake van rust na de 

vreugde van overwinning, zo kan er hier ook sprake zijn van de vreugde en overwinning van JHWH als 

schuilplaats. 
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3.2.6 Stilte 

Het Hebreeuwse woord hvx drukt stil zijn uit, in de hif’il-vorm het tonen van stilte. Is deze stilte niet in 

tegenspraak met het bevel om grote vreugde te maken? In dit vers wordt de hif’il-vorm gebruikt in 

combinatie met l.. Dit geeft aan dat er sprake is van een bevel om stil te zijn.
108

  

Dit wordt versterkt door de het gebruik van het Hebreeuwse woord WSh; in het bevel, dat in de 

betekenis een connotatie heeft om een gewijde of religieuze stilte te houden. Vergelijkbaar zijn de 

teksten uit Richteren 3:19 en Amos 6:10.
109

  

 

In het algemeen wordt dit woord gebruikt om mensen stil te krijgen voor iemand of voor een 

gebeurtenis. In Numeri 13:30 wordt het gebruikt om het volk stil te krijgen voor Mozes (door Kaleb, als 

het volk in rep en roer is nadat de 10 verspieders de grootsheid van Kanaän en de inwoners hebben 

beschreven) om stil te worden voor de HEER.
110

 Vergelijkbaar zijn de teksten in Habakuk 2:20 (Zwijg 

voor Gods aangezicht, want Hij is in de tempel), Zefanja 1:7 (Zwijg voor Gods aangezicht, want de 

dag van de HEER is nabij, Hij heeft een slachtoffer bereid en zijn genoden zijn geheiligd) en Zacharia 

2:13 (Zwijg voor het aangezicht van de HEER, want Hij is ontwaakt uit zijn heilige woning). 

In Nehemia 8:11 wordt het volk opgeroepen om een gewijde stilte te houden op de uitleg van de 

Levieten, omdat deze dag heilig is, want de vreugde (overwinning) van de HEER is nabij. 

3.2.7 Begrepen worden 

Bij het vertalen van vers 12 dient de vraag zich aan wat de opmerking in het tekstkritische apparaat
111

 

betekent met betrekking tot het Hebreeuwse woord ‘Wny“bihe (in aanmerking nemen) wat in Aquila’s 

Griekse vertaling van het Oude Testament met kai evnefusiwqhsan (inspireren) wordt vertaald. Het 

Griekse woord evnefusiwqhsan is in een indicatief aoristus passieve vorm van het Attische evmfusiow 

(inspireren, ergens iets inplanten) gegeven. In dat geval luidt de vertaling: omdat ze werden 

geïnspireerd door de woorden of omdat de woorden in hen werden ingepland. De laatste vertaling is 

een parallel met het Hebreeuwse woord !n:v' (inscherpen).
112

 

 

Het Hebreeuwse woord !yb drukt het begrijpen uit. Hier wordt de hif’il-vorm gebruikt, dat een 

causatieve vorm van de qal uitdrukt.
113

 Hiermee is de betekenis dan begrijpend maken, wat als 

nadenken of overwegen kan worden weergegeven. Ter vergelijking wordt deze vorm ook gebruikt in 

Psalm 33:15 (De HEER neemt de werken van de mensen in aanmerking, Hij let op het hart van de 

mensen) en Daniël 8:17 (Daniël krijgt de opdracht om het visioen te begrijpen, bevatten).
114

  

Hierbij kan ook worden gedacht aan de betekenis van het onderwijzen, bijvoorbeeld het woord van 

God (1 Kronieken 25:8; 2 Kronieken 35:3; Nehemia 8:7,9), waarbij het doel van die onderwijzing is het 

begrijpen, het komen tot een afspraak of het komen tot een overeenkomst (Nehemia 8:2, 3, 12).
115

 

Het tweede woord in de hif’il in deze zin, [dy, geeft het bekend maken aan, zoals het ook wordt 

gebruikt in Spreuken 9:9, Job 26:3; 32:7.
116

 De hif’il-vorm geeft een getuigenis van God aan, speciaal 

voor bemiddelaars van Gods Woord, zoals Mozes en de Levieten, om Gods woorden en daden 

bekend te maken.
117
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In Nehemia 8:12 worden de mensen opgeroepen om blijvend de woorden in aanmerking te nemen, 

om op het bedoelde van de woorden te letten. Het gaat dus om het ontdekken van de bedoeling 

achter Gods woorden en daden, wat door de Levieten wordt uitgelegd. Het doel is dat door het hele 

volk Gods woorden worden begrepen en gedaan. Dit gaat verder dan een omzetting van een oud 

Hebreeuwse tekst naar de Aramese volkstaal. 

3.3 Woordstudie 

3.3.1 Woorden van de thora 

Ezra wordt in Ezra 7:11 ‘een schriftgeleerde van de woorden van de geboden van de HEER‘ genoemd. 

Het is een wijd verbreide opvatting dat dit een officiële Perzische titel is, waarbij opgemerkt dient te 

worden dat dit niet een hoge rang hoeft te zijn in het Perzische rijk, omdat aangenomen wordt dat 

Yehud geen belangrijk plaats innam in het Perzische rijk in die tijd.
118

 Ezra heeft de opdracht om zowel 

de wet van Ezra’s God als de wet van de koning uit te leggen (Ezra 7:26).  

 

Het Hebreeuwse woord twOc.mi (bevel) dat hier wordt gebruikt heeft een algemene betekenis als bevel, 

order, gebod. Het zelfstandig naamwoord komt 180 keer voor in het Oude Testament. Veelvuldig 

wordt met dit woord gerefereerd aan de algemene wetten van God (Genesis 26:5, Exodus 20:6) of 

naar de Mozaïsche wetgeving in het algemeen (Nehemia 1: 5, 7, 9). Ook in de Psalmen in het 

algemeen en Psalm 119 in het bijzonder wordt dit woord gebruikt.
119

  

 

Naast het gebruik van het woord hw"c.mi (bevel) wordt het woord ook vaak parallel verschillende 

betekenissen van tr:AT (wet) gebruikt. Er zijn talrijke passages waar deze begrippen naast elkaar 

kunnen worden gebruikt, zo niet ingewisseld (Genesis 26:5, Exodus 16:28, Deuteronomium 30:10). 

Het woord thora komt in het Oude Testament 220 keer voor, waarvan 63 keer in de historische 

boeken (20 keer in Nehemia). In het algemeen wordt thora gebruikt als aanwijzing om enkele 

goddelijke standaarden of gedragsvoorschriften voor Gods volk. Naast het gebruik in een cultische en 

ceremoniële setting wordt thora ook gebruikt voor burgerlijke en sociale wetgeving.
 120

 Hierbij wordt 

opgemerkt dat een strikte scheiding tussen deze groepen niet te handhaven is, omdat de burgerlijke 

verantwoordelijkheid in het oude Israël evenzo onder het bereik van Gods wet viel als de cultische 

wetten.  

 

Daarnaast kan met (de) thora ook de narratieve gedeelten van de Pentateuch worden bedoeld. Vaak 

wordt dan gesproken over het boek van de thora en komt op verschillende plaatsen en met een aantal 

vormen voor:
121

 Er wordt gesproken over: 

1. het boek van de Thora: Deuteronomium 28:61; 9:20; 30:10; 31:26, Jozua 1:8; 8:34, 2 Koningen 

22:8,11, 2 Kronieken 34:15, Nehemia 8:3. 

2. het boek van de Thora van Mozes: Jozua 8:31; 23:6, 2 Kronieken 14:6; Nehemia 8:1. 

3. het boek van de Thora van God: Jozua 24:26, Nehemia 8:3, 18; 9:3
122

, 2 Kronieken 7:9; 34:14
123

. 

Een ander bereik van het woord thora zijn de menselijke instructies voor een vroom of devoot leven. 

Een zoon wordt aangespoord om te luisteren naar de thora van zijn vader (Spreuken 3:1; 4:2; 6:23: 

7:2) en van zijn moeder (Spreuken 1:8; 6:20). Ook wordt het gebruikt in de context van onderwijzen en 

is de thora relevant om wijs te worden. (Spreuken 31:26; Psalm 78:1).
124
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Cultische wetten 

Hoewel de wetten in het Oude Testament op verschillende manieren worden ingedeeld (De Anchor 

Bible Dictionary geeft alleen al drie varianten), wordt de verdeling van de cultische en ceremoniële 

aangelegenheden verder onderverdeeld. Zo zijn er wetten die betrekking hebben op: 

• offers en offergaven: komen met name voor in het boek Leviticus;  

• Tempeldienst in het algemeen: De instelling en de regels voor de tempeldienst komen met name 

voor in de tempelwetten van Ezechiël 40-43 en wordt mogelijk naar deze wetten verwezen in Ezra 

3:2 en Nehemia 10:34; 

• Reinheidswetten: Wetten voor de verschillende facetten van het dagelijkse leven, om het op 

zichzelf staande karakter van het volk Israël aan te duiden. Met name in Leviticus worden deze 

wetten benoemd; 

• Wetten voor de feesten: Met name Exodus 12 en 13, met een mogelijke verwijzing vanuit 

Nehemia 10:36; 

• Vreemdelingenwetten: Zowel Ezra als Nehemia verwijzen naar een verordening dat een hechte 

omgang van Israëlieten en vreemdeling uitsluit. Zo wordt verwezen naar een wet dat huwelijken 

met vreemdelingen verbiedt (Ezra 10:3) of het uitsluiten van vreemdelingen uit de gemeenschap 

(Nehemia 13:3) op basis van de wet.  

 

Naast deze categorieën is er sprake van specifieke wetten die betrekking hebben op het vieren van de 

Sabbatten en de feesten. Zo wordt er in Nehemia 8:13 gesproken over de woorden van de wet die 

Ezra betrekt op de wetgeving van Mozes voor de viering van het feest van de loofhutten.
125

 (Exodus 

23:16; Leviticus 23:34) Ook lijken er in Nehemia toespelingen te zijn op de instellingswetten die zijn 

gegeven aan Mozes op de Sinaï die betrekking hebben op de sabbat.
126

 In Nehemia 8:10, 11 en 12 

wordt gesproken over een heilige dag. In combinatie met de tijdsaanduiding van de eerste dag van de 

zevende maand (Nehemia 8:1, 3) zou dit zou kunnen verwijzen naar het vieren van het feest van de 

trompetten uit Leviticus 23:23-25 en Numeri 29:1-6.
127

 Ook is het mogelijk dat er een verband is met 

het verkondigen van de wet als onderdeel van een ceremonie die betrekking heeft op een 

verbondsvernieuwing, waarvan wordt gesproken in Deuteronomium 31:9-13.
128

  

De Bijbelse wetcollecties worden allen, in meer of mindere mate, gepresenteerd als deel van 

mondeling overgeleverde toespraken of redes.
129 

Een vernieuwing of herlezing van de wet wordt op 

een vergelijkbare manier voorgesteld, de wetten worden voorgelezen voor de bevolking, zoals in 

Deuteronomium 31:10-13; 2 Koningen 23:1-3 en Nehemia 8:1-9:3.  

 

Conclusie 

De woorden van de thora worden ook hier mondeling gepresenteerd aan het volk. De woorden van de 

thora worden breder gebruikt dan de Pentateuch (eerste vijf bijbelboeken van de canon, de Thora in 

de Hebreeuwse Bijbel) zoals voor cultische, burgerlijke en sociale wetten. Het is hierdoor niet 

waarschijnlijk dat Ezra op de eerste dag van de zevende maand de gehele eerste vijf bijbelboeken 

heeft voorgelezen, maar gedeeltes daar uit. In de perikoop en in de directe omgeving van die perikoop 

worden diverse toespelingen gemaakt op Leviticus 23 en Numeri 29, maar ook op Deuteronomium 

31:9-13. In dit gedeelte wordt gesproken dat er eens per zeven jaar de wet moet worden voorgelezen, 

waarbij ook een associatie met vreugde wordt gelegd. Verder wordt het woord ook gebruikt om terug 

te zien op de historische daden van God. Het doel van het in herinnering roepen van deze daden is 

dat ook de volgende generatie in de relatie met de Heer blijft staan.
130
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3.3.2 Vreugde 

De ervaring van bevrijding en de verwachting van redding is de voornaamste basis voor vreugde 

onder het volk van God in het Oude Testament (2 Samuël 22; Spreuken 10). In het Nieuwe Testament 

is de basis voor de vreugde de Messias, die zijn volk verlost en redding brengt. De respons van 

vreugde, blijdschap of geluk is niet alleen een gevoel van binnen, maar het wordt uitgedrukt in een 

viering als Gods volk bijeengeroepen wordt.
 131

 Dit zijn vaak feestelijke samenkomsten met een 

religieus karakter, zoals bij het loofhuttenfeest (Leviticus 23:36; Numeri 29:35; Nehemia 8:18), de 

inwijding van de tempel van Salomo (2 Kronieken 7:9) en met het feest van de ongedesemde broden 

(Deuteronomium 16:8).
132

 Dit laat zien dat het woord vreugde in het Oude Testament vaak wordt 

gebruikt in relatie tot de feesten, die vaak ‘tijden van vreugde’ worden genoemd.
 133

  

 

Het vreugde in het Hebreeuws kent vele synoniemen. Het meest gangbaar is het gebruik van xm;f,
 134

 

(als werkwoord 158 keer, als naamwoord 97 keer en in het bijvoeglijk gebruik 20 keer). De oorsprong 

van het woord staat in de wetenschap ter discussie, waarbij de het semantische bereik ligt rond de 

betekenissen: gelukkig zijn en schitteren of hoog zijn, gloeien en groeien. 
135

 

 

Vreugde wordt ook gebruikt in een context waarbij God hulp geeft in een oorlog (2 Kronieken 20:27; 

Psalm 21:1), bescherming in tijden van nood (Psalm 16:9) en in situatie waarbij de nabijheid van God 

wordt ervaren (Psalm 16:11; 21:6). Verlossing van Israël in het verleden, geeft het volk hoop voor de 

toekomst. Met name de profeet Jesaja geeft hier uitdrukking aan in Jesaja 40 – 66, waarbij veel 

referenties naar een eschatologische vreugde. Deze viering is dan naast de verbinding met de redding 

van het volk Israël (Jesaja 44:23; 65:14-19, zie ook Zefanja 3:14-17 ; Zacharia 2:10) ook verbonden 

met de redding die God voorbereidt voor alle mensen op de wereld (Jesaja 56:7). De rechtvaardigen 

zullen uiteindelijk de volmaakte vreugde ervaren (Jesaja 51:11).
136

 

 

Israëls gemeenschappelijke vreugde ging over het algemeen gepaard met veel geluid, waarbij 

muziekinstrumenten, dans en gezang aanwezig waren (1 Samuël 18:6). De intensiteit van het feest 

kende grote hoogtepunten, zoals bij de inhuldiging van Salomo als koning, waarbij het geluid zo groot 

was dat het leek alsof de aarde spleet (zoals bij een aardbeving)
137

 van de getoonde blijdschap (1 

Koningen 1:40)).
138

  

 

Blijdschap (het Hebreeuwse hx'_m.fi) komt in Ezra en Nehemia op verschillende plaatsen voor. In Ezra 3 

wordt gesproken van wenen in contrast met vreugde. Bij de afsluiting van het bouwrijp maken van de 

grond en het leggen van de fundamenten van de tweede tempel wordt er een beurtzang gehouden bij 

de tempel. Het volk juichte met een groot gejuich bij het zingen van de lofpsalmen. In tegenstelling tot 

de wenende ouderen, die de eerste tempel hebben gezien, tonen velen hun blijdschap met groot 

gejuich. Wat hierbij opvalt is dat de menigte het geluid van de blijdschap en geween niet uit elkaar kan 

houden (Ezra 3:13). Flavius Josephus merkt hierbij op dat het geluid van vreugde het geluid van 

geween overstemde.
139

 Hier wordt blijdschap ook gebruikt in een context met de feesten.  
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De verandering van verdriet in blijdschap, zoals in Ezra 3 wordt ook vermeld in Esther 9:22. Hier wordt 

het feest van zenden van delen gevierd, nadat Haman is opgehangen. De verandering van verdriet in 

vreugde heeft hier betrekking op het tot rust komen van het volk van de vervolging door Haman. Dit tot 

rust komen van de vervolging wordt ook vermeld in Ezra 6, waarbij de volmacht van de koning van 

Assur is gekomen om het huis van de God van Israël af te bouwen. Dit wordt als reden gegeven in 

Ezra 6:22 waarom de Joden na hun reiniging het feest van de ongezuurde broden (Pascha) met 

blijdschap (het Hebreeuwse hx'_m.fi) aten.  

 

In Ezra 6 wordt ook nog een ander woord gebruikt voor vreugde, namelijk hw")d>x.. Dit woord wordt 

gebruikt in de context van de inwijding van de tempel. Dit woord (van de Hebreeuwse stam hd;x") wordt 

gebruikt als Jethro dolblij is als hij hoort dat Israël wonderlijk is bevrijd van de Egyptische slavernij 

(Exodus 18:9). Ook wordt dit woord gebruikt in Psalm 21:7, waar beschreven is dat een koning zeer 

vrolijk wordt gemaakt als de HEER verschijnt, omdat hij op hem vertrouwd en dat hij door de 

goedertierenheid van de Allerhoogste niet wankelt. Als naamwoord hw")d>x<{ komt twee keer voor in het 

Oude Testament om Gods kenmerk te beschrijven als één van vreugde en sterkte (1 Kronieken 16:27; 

Nehemia 8:10).
 140

 

 

Conclusie 

De blijdschap heeft een breed semantisch veld. In de perikoop worden verschillende Hebreeuwse 

woorden voor vreugde gebruikt. In de eerste plaats moet het volk blij zijn vanwege de verlossing van 

de vijanden van het volk Israël, waarbij de sterkte van de HEER wordt benadrukt. De tweede keer 

wordt blijdschap gebruikt in het kader van de feestdag met een ritueel karakter. Voor beide vormen 

van blijdschap wordt het volk onder andere door de Levieten opgeroepen. 

3.3.3 Wenen 

In de gekozen perikoop worden drie verschillende Hebreeuwse woorden gebruikt voor wenen, 

namelijk lb;a' (rouwen), hk;B; (tranen vergieten) en bc;[; (bedroeven).  

Het werkwoord lb;a' (rouwen) wordt op verschillende manieren gebruikt in het Oude Testament. Het 

wordt in de eerste plaats gebruikt om de reactie voor te stellen als een persoon een geliefd iemand 

verliest door de dood, waarbij de dood echt, ingebeeld of alleen aangekondigd kan zijn (Genesis 

37:34; 1 Samuël 6:19; 2 Samuël 14:2; 19:1,2; 1 Kronieken 7:22). In de tweede plaats kunnen mensen 

rouwen, omdat ze gescheiden zijn van een geliefde (2 Samuël 12:37) of een ongunstige boodschap of 

visioen hebben gehad (Exodus 33:4; Daniël 10:2) of een wroeging na een overtreding tegenover God 

(Ezra 10:6). In de derde plaats worden levenloze objecten als rouwend aangemerkt bij het aanzeggen 

van Gods oordelen over het land, natuur, wijn of de poorten van een stad (Jesaja 3:26; 24:4, 7; 

Jeremia 4:28; 12:4, 11; 14:2; 23:10; Hosea 4:2).
141

 

 

Het werkwoord hk;B; (tranen vergieten) wordt gebruikt in de zin van een klaagzang aan te heffen, 

tranen met tuiten huilen.
142

 Het wordt ook gebruikt om een afgegrendelde periode van rouw aan te 

wijzen (Deuteronomium 34:8; 2 Samuël 11:27; Genesis 50: 2, 10,11).
143

 

 

Het normale reflexieve gebruik van het werkwoord bc;[; (bedroeven) wordt in het Oude Testament 

gebruikt om een gevoel van binnen weer te geven. Het gebruik specificeert een interne rouw als er 

een verlies onder ogen moet worden gezien (1 Samuël 20:34; 2 Samuël 19:2) of een relatie met 
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andere mensen wordt verbroken (Genesis 34:7; 45:5). Het wordt ook gebruikt om een gevoel uit te 

drukken als de relatie met God afwezig is (Nehemia 8:10, 11; Jesaja 54:6).
144

 

 

Conclusie 

De woorden die betrekking hebben op wenen roepen ieder een eigen associatie op. Zo wordt het 

woord rouwen vooral gebruikt bij een herinnering in het verleden. Het woord tranen vergieten wordt 

gebruikt in een connotatie in het heden en het bedroeven heeft een connotatie van missen, ook naar 

de toekomst. 

3.3.4 Levieten 

In de wetenschap is veel discussie over de ontwikkelingsgeschiedenis van priesters en Levieten. Dit 

valt buiten het onderzoeksbereik van deze scriptie. Enkele relevante punten voor het inzicht in de rol 

die de priesters en Levieten vervulden in het onderwijs worden aangestipt. 

 

Naast de priesters, zoals Ezra, zijn er ook Levieten waarvan een taak is beschreven in Nehemia 8. In 

het oude oosten is het bekend dat priesters en andere cultische specialisten in belangrijke tempels 

werden aangewezen uit een duidelijk onderscheiden groep of familie. Op basis van de afkomst werd 

onderscheid gemaakt wie er toegang hadden tot het goddelijke.
145

 Er is een duidelijke hiërarchie te 

onderscheiden in het priesterschap. Uit de beschrijving van de inwijding van de Aäron en zijn zonen 

(Leviticus 8 en 9) komt dit ook naar voren. Als hoogste in de hiërarchie wordt de hogepriester 

genoemd, met als speciale bevoegdheid het heilige der heiligen binnen te treden. (Leviticus 16:12-14) 

De tweede positie in de rangorde wordt ingenomen door de zonen van de hogepriester. De oudste 

zoon staat aan het hoofd van de leiders van de Levieten (Numeri 3:32) en heeft toezicht op de zaken 

die in de tabernakel zijn (Numeri 4:16). De derde positie wordt ingenomen door de priesters en de 

priesterfamilie die zorg moeten dragen voor de heiligheid van het volk door middel van het brengen 

van offers (Leviticus 1-7; 9).
146

  

 

Naast de priesters hebben ook de Levieten een taak in het zorg dragen voor de heiligheid van het 

volk. Er is echter een belangrijk onderscheid tussen priesters en Levieten. Al bij de inwijding van 

priesters en Levieten zit een verschil. In Leviticus 8 wordt beschreven hoe de inwijding van priesters 

door Mozes plaatsvindt. De priesters worden gewassen, gekleed en gezalfd (vers 7-9; 12) en Mozes 

brengt de voorgeschreven offers en hij bestrijkt het rechteroor, de rechterduim en de rechter grote 

teen met bloed (vers 23, 34).
147

 De Levieten daarentegen worden gereinigd door Aäron, zoals 

beschreven is in Numeri 8. De Levieten worden door Mozes besprenkelt met reinigingswater (vers 7), 

de Levieten scheren zichzelf en wassen hun kleding (vers 7) en Aäron zondert hen af (vers 14) en 

brengt hen als inwijdingsoffer (vers 11).
148

 

 

Ook in taakgebied verschillen de priesters en de Levieten. De rol van de priesters bestaat uit het 

aanbieden van offers (Leviticus 1-7), dienen in het heilige van de tent der samenkomst (Exodus 28:43; 

35:19), het bewaken van het heilige en de het altaar (Numeri 18:5) en het houden van opzicht over het 

vervoer van de tabernakel (Numeri 4:16, 28, 33). De rol van de Levieten bestaat uit de arbeid voor het 

heilige (Numeri 8:19,21), dienen van Aäron (Numeri 3:6; 18:2) en het volk (Numeri 16:9), het bewaken 

van Aäron en de tent der samenkomst (Numeri 18:3) en het dragen en transporteren van voorwerpen 

van de tabernakel (Numeri 3:21-37).
149
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In 1 Kronieken 15 staat beschreven dat David de Levieten opdracht geeft om de ark te transporteren 

naar Jeruzalem (ver12-15). Nadat de ark in Jeruzalem is aangekomen stelt hij Levieten aan om de 

HEER te dienen voor de ark, om de God van Israël te vermelden, te loven en te prijzen met 

verschillende muziekinstrumenten. (1 Kronieken 16:4-6). Ook Salomo geeft de Levieten opdracht de 

ark te dragen. (2 Kronieken 5:4) en muziek te maken (2 Kronieken 5:12,13). 

 

Vanuit het Judaïsme wordt aangegeven dat het traditioneel de priesters waren die de wet onderwezen 

en uitlegden. Volgens Sirach 45:13-17 hadden de priesters (zonen van Aäron) de volmacht om het 

land te onderwijzen in de wet. Hierbij werden ze ondersteund door de Levieten (Deuteronomium 31:9; 

Nehemia 8:3-9).
150

  

 

Conclusie 

De Levieten hadden een belangrijke en afgebakende taak in de dienst rondom het religieuze centrum 

van het volk Israël, de ark, de tabernakel en de tempel. De taak van de Levieten was om zorg te 

dragen voor de heiligheid van het volk door in de eerste plaats de priesters te ondersteunen in de 

offerdienst. In de tweede plaats hadden de Levieten de taak de priesters te helpen in onderwijs van de 

wet, om het volk van Israël zuiver te houden. 

3.3.5 Het hele volk 

De Hebreeuwse uitdrukking ~['øh'-lk' kan worden vertaald met ‘het hele volk’ of ‘al het volk.’ In Genesis 

19:4 wordt deze uitdrukking gebruikt voor de inwoners van Sodom die het huis van Lot omsingelden, 

in Genesis 26:11 wordt het gebruikt voor de inwoners van Gerar, die Abimelech gebood om Rebekka 

en Izak niet lastig te vallen en in Exodus 18:23 wordt het gebruikt voor het volk dat iedere keer bij 

Mozes komt om leiding te ontvangen. 

 

Ook wordt met ‘al het volk’ de gemeenschap van het volk dat uit Egypte is opgetrokken en in de 

woestijn rondtrekt bedoeld. Met deze gemeenschap wordt het verbond gesloten op de Sinaï (Exodus 

19:8, 11, 16). Ook wordt deze term gebruikt als Mozes en de leiders van het volk de opdracht geven 

om de inzettingen van God te onderhouden. Het volk krijgt de opdracht om te antwoorden met amen 

op de zegen en vloek die wordt uitgesproken (Deuteronomium 27). 

 

Ook wordt de gemeenschap bedoeld als Aäron de gouden sieraden verzamelt om er een gouden kalf 

van te maken (Exodus 32:3), terwijl bij deze groep de zonen van Levi niet behoren tot de 

gemeenschap die het gouden kalf heeft aanbeden (Exodus 32:26). Hier wordt het begrip ‘al het volk’ 

gebruikt om een hoofdstroming in de bevolking aan te geven, terwijl er mogelijk een onderstroom 

bestaat die anders acteert. Het hoeft niet per definitie een homogene groep te zijn. Het verzamelen 

van het volk kan van een gemixte samenstelling zijn, zoals in Numeri 11:4.
151 

De gemeenschap als 

totaliteitsbegrip wordt ook gebruikt in Numeri 11: 11, 12, 14 als het volk Israël ontevreden is en Mozes 

de last van het volk op zijn schouders voelt drukken.  

 

Een ander belangrijk gerelateerd begrip is ‘het volk van het land’. In de periode na de ballingschap is 

de betekenis van de term ‘volk van het land’ ingrijpend veranderd. In Ezra en Nehemia wordt de term 

in de genealogie van de teruggekeerden nog genoemd ‘van het volk van Israël’ zoals in de periode 

van voor de ballingschap. Het geeft namelijk het aantal mensen aan dat is teruggekeerd (Ezra 2:2, 

Nehemia 7:7). In Ezra 4:4 ligt in het gebruik een groot contrast opgesloten tussen ‘het volk van het 

land’ en ‘het volk van Yehud.’ In dit vers wordt een duidelijke belangentegenstelling aangegeven.
152

 

Met ‘het volk van het land’ in dit vers wordt verwezen naar de bewoners van Yehud en de buurtvolken 
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die niet uit de ballingschap zijn teruggekeerd.
153

 Het verwijst naar de heterogene bevolking, die de 

teruggekeerden vonden in het land en met minachting werden bekeken (Ezra (;1,2; 10:2, 11; Nehemia 

10:28-39).
154

 Er wordt hier een omslag gemaakt van het etnische volk naar het volk dat wandelt naar 

de inzettingen van God en zijn geboden onderhoudt.  

 

Conclusie 

Met het begrip ‘al het volk’ wordt in de eerste plaats een aanspreektitel voor een groep bedoeld. De 

gemeenschap wordt aangesproken als een groep, waarbij individuen kunnen zitten die een afwijkende 

mening of gedrag vertonen. Een groep hoeft niet per definitie etnisch van aard te zijn, het kan ook op 

basis van een religieuze setting worden gebruikt. (zie voor een interpretatie § 4.2 Intermezzo: ‘Al het 

volk’) 

3.4 Uiteindelijke vertaling 

Na de tekstkritische keuzes en de implementatie van de uitkomsten van de overwegingen, wordt de 

volgende vertaling in vloeiend Nederlands gecomponeerd.  

 

9 Toen zei de priester en schrijver Ezra,  

 eensluidend met de gouverneur Nehemia,  

 ondersteund met het onderwijs aan de gemeenschap door de Levieten, 

tot ‘al het volk’: 

  Deze dag is heilig voor jullie God, de HEER, 

 rouwt niet en huilt niet, 

want ‘al het volk’ huilde, toen zij deze woorden van de Thora hoorden. 

10 Hij zei tot hen: 

 Gaat heen, eet een feestelijk opgediende maaltijd en drinkt zoete dranken, 

  zend delen van de feestelijke maaltijd tot degene die niets heeft, 

   want deze dag is heilig voor onze Heer, 

  wordt niet verdrietig, 

 want vreugde van JHWH is jullie schuilplaats. 

11 De Levieten geboden ‘al het volk’ om te zwijgen, door te zeggen: 

 Zwijgt,  

  want deze dag is heilig, 

 wordt niet verdrietig 

12 ‘Al het volk’ ging heen  

 om te eten en te drinken,  

 om delen ervan uit te delen en  

 om grote vreugde te maken, 

omdat ze de woorden in acht namen, die aan hen bekend werden gemaakt. 
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3.5 Samenvatting 

De perikoop is afgebakend tot Nehemia 8 : 9 – 12. In vers 9 neemt Ezra opnieuw het woord, nadat de 

Levieten onderwijs hebben gegeven aan het volk. In vers 13 begint een nieuwe perikoop, doordat 

daar een tijdsaanduiding wordt gebruikt en er opnieuw een oproep tot verzamelen klinkt, nadat ‘al het 

volk’ in vers 12 weggegaan is. 

 

De perikoop begint met een tekstkritisch probleem met betrekking tot het onderwerp in de zin. Het 

meervoudsonderwerp kent een werkwoord in het enkelvoud wat in het Laat Bijbels Hebreeuws 

mogelijk is, maar vreemd overkomt in een Nederlandse vertaling. Ook in de verhaallijn van Nehemia 8 

is dit vreemd, omdat er of Ezra of de Levieten de actoren zijn in het verhaal. De grammatica biedt de 

mogelijkheid om Ezra als primaire lezer aan te merken. Deze keuze is hier gemaakt.  

 

Het onderwijs heeft met gezag plaatsgevonden, omdat Ezra gemandateerd was door de Perzische 

overheid om zowel de wet van de HEER als de wet van de koning van Perzië uit te leggen. Ezra werd 

daarbij ondersteund door de Levieten, die een eigen taak hadden in het onderwijs. Ezra leest de wet, 

de Levieten hebben de taak om deze zodanig uit leggen dat het volk gaat handelen naar de wet. Met 

dit handelen naar de wet kon en moest het volk zuiver blijven.  

 

Het onderwijs uit de thora heeft niet de gehele Pentateuch omvat. Dat is onmogelijk gezien de zes of 

zeven uur die beschikbaar waren voor het onderwijs (Nehemia 8:3). Wel zijn er gedeelten van de wet 

onderwezen, waarbij mogelijk ook relaties zijn gelegd met de profetische geschriften. Met name 

gedeelten uit Leviticus, Numeri en Deuteronomium die betrekking hebben op de feestdagen, het 

geven van tienden en de verbondsvernieuwing behoren mogelijk tot het gelezen gedeelte. Ook is de 

thora veel breder dan een verzameling verboden, maar moet de vreugde worden nageleefd. 

De vreugde in het Oude Testament kent connotaties rond het thema bevrijding van de overheersers, 

voorspoed in de oogst met uitbundige oogstfeesten en in een liturgische of rituele setting. In latere 

teksten kan het ook een eschatologische lading krijgen. 

 

Deze vreugde staat tegenover het wenen, dat in de gekozen perikoop met drie verschillende 

Hebreeuwse woorden wordt weergegeven. Zo wordt het woord rouwen gebruikt, het woord tranen 

vergieten en het woord bedroeven. Zo staat het niet rouwen tegenover het gedenken aan Gods grote 

daden in het verleden, het woord tranen vergieten tegenover de sterkte van de HEER, en het woord 

bedroeven tegenover het herstel van een relatie. 

 

Van dit onderwijs mag ‘al het volk’ leren dat de wet niet een dode letter is, maar actueel gemaakt 

wordt in de setting na de ballingschap. Het volk mag verder in de vrijheid van de wet, door het 

onderwijs in en met blijdschap. 
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4 De wet als bezinning tot het leven 

Bij de introductie van de feesten in het Oude Testament is er ook sprake van een verplichting voor het 

vieren van deze feesten. Zijn er feesten relevant die in de context van Nehemia 8 parallel staan? Hoe 

zit de vertelstructuur van Nehemia 8 in elkaar? Hoe is de terugkerende oproep om niet te wenen te 

interpreteren? Wat brengt de omslag in de emotie te weeg bij ‘al het volk?’ 

4.1 Oproep tot het vieren van feesten 

In de profetie van Nahum wordt de oproep tot het vieren van de feestdagen, naast het betalen van de 

geloften, kort en krachtig geformuleerd: ‘Vier uw feestdagen, Juda!’ (Nahum 1:15). De reden voor 

deze opdracht kan worden gevonden in een aantal gerelateerde teksten. Geparafraseerd 

weergegeven staat in Jesaja 9:1-6: ‘Het volk dat in duisternis wandelt, in de schaduw van de dood 

woont, zal in het licht komen te staan. De bevolking zal groeien en de blijdschap zal groot zijn, zoals 

bij een rijke oogst en bij een grote (militaire) overwinning. De HEER van de legermachten zal de oogst 

en de overwinning tot stand brengen.’ Een soortgelijke oproep en boodschap wordt vermeld in 

Deuteronomium 16:1-17. Als reden voor de opdracht om daar het feest (Pesach) te vieren, wordt de 

bevrijding door de Heer, de God van het volk, uit Egypte gegeven. Voor het houden van het 

wekenfeest wordt als reden genoemd dat het volk moet gedenken aan het feit dat het volk 

dienstknecht geweest is in Egypte na het binnenhalen van de oogst. Voor het houden van het 

loofhuttenfeest worden als redenen gegeven het gedenken aan het feit dat het volk dienstknecht 

geweest is in Egypte en dat de Heer het volk zal zegenen in arbeid en inkomen. De opdracht die hoort 

bij het vieren van de feesten is het geven van gaven, naar rato van de zegen die de Heer, de God van 

het volk Israël heeft gegeven.  

 

Naast de reden van de feesten, worden er voor een aantal feesten ook vaste tijdstippen genoemd. De 

feesten moeten volgens Leviticus 23 en Numeri 28, 29 in de zevende maand worden gevierd.
 155

 

 

Tijdstip: (dag) Naam feest Leviticus Numeri 

1 Stoten op de ramshoorn 23:23-25 28:26-31 

10 Grote verzoendag 23:26-32 29:7-11 

15-22 Loofhuttenfeest 23:33-43 29:12-38 

4.1.1 Het feest ‘stoten op de ramshoorn’ 

Het feest ‘stoten op de ramshoorn’ moet volgens Leviticus 23:24 gevierd worden op de eerste dag van 

de zevende maand. Het is een dag waarop rust centraal staat, waarbij gedacht wordt aan de werken 

van God in het verleden. Daarbij hoort een heilige samenkomst, waartoe het volk wordt opgeroepen 

door het blazen op de ramshoorn. Op de eerste dag van een nieuwe maand moet er overvloedig 

geofferd worden volgens Numeri 28:11-15. Op basis van Psalm 81:4 wordt verondersteld dat op de 

nieuwe maan, die daar onze feestdag wordt genoemd, met de bazuin wordt geblazen. Deze dag wordt 

gekenmerkt door gedenken aan de daden van God en een dag in de maand die betrekking heeft op 

het vieren van een cultisch feest in de tijd van voor de ballingschap, waarbij offers werden gebracht in 

de tempel of op andere heilige plaatsen. Ten tijde van het schrijven van het 1 en 2 Kronieken (het 

begin van de 4
de

 eeuw voor Christus) worden de feesten op de nieuwe maan vaker genoemd, 

namelijk in 1 Kronieken 23:31, 2 Kronieken 2:4; 8:13. Ook in Nehemia 10:33 en in Ezra 3:5 wordt dit 

feest genoemd. Door het noemen van dit feest in deze teksten wordt geconcludeerd dat deze feesten 

aan populariteit wonnen na de ballingschap. Het lijkt er op dat het aspect in herinnering roepen van 
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het verbond en eventuele vernieuwingen mogelijk een belangrijke rol heeft gespeeld bij het feest van 

de nieuwe maan.
156

 Zo wordt het feest van de nieuwe maan op basis van vondsten in Ugarit 

geïnterpreteerd als een feest om een nieuw begin te vieren en een nieuwe toekomst te verzekeren.
157

 

Andere aspecten die bij het feest van de nieuwe maan worden genoemd zijn rust (Amos 8:5), vreugde 

(Hosea 2:13), feest (1 Samuël 20:5), een offerfeest voor de familie (1 Samuël 20:6) en het ontvangen 

van leiding door een profeet (2 Koningen 4:23). In de latere traditie, waarschijnlijk in de derde eeuw na 

Christus, is dit feest geworden tot het Joodse nieuwjaarsfeest.
158

 

4.2 Intermezzo: ‘Al het volk’ 

Met het begrip ‘al het volk’ wordt in de eerste plaats een grote menigte bedoeld. Deze grote menigte is 

in de boeken Ezra en Nehemia opgebouwd uit een aantal gemeenschappen. Dit is inzichtelijk 

gemaakt in Figuur 5: Opbouw van ‘al het volk’. In paragraaf 3.3.5 Het hele volk wordt achtergrond 

informatie gegeven met betrekking tot de vertaling. 
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Figuur 5: Opbouw van ‘al het volk’ 

 

‘Al het volk' (~['øh'-lk') wordt als een verzameltitel voor het gehele volk Israël gebruikt ten tijde van de 

uittocht uit Egypte. In de tijd van Ezra en Nehemia is mogelijk ‘al het volk’ gebruikt om een 

verzameling van een aantal gemeenschappen te definiëren. Een groep hoeft niet per definitie etnisch 

van aard te zijn, het kan ook op basis van een religieuze setting worden gebruikt. Op deze manier kan 

‘al het volk’ op verschillende manieren worden gepresenteerd, zoals met een verdeling op 

hiërarchische gronden
159

 (leidinggevenden en burgers, geestelijk leiders en leken (Nehemia 8:13)) of 

op basis van sociologische gronden (groepen die in ballingschap zijn geweest en achtergeblevenen). 

Zo’n gemeenschap (lh'Q') kan een groep zijn die uit de ballingschap terugkomt, maar ook een groep 

inwoners zijn die in een stad woont en niet in ballingschap is geweest (de lokale bevolking).
160

 

Daarnaast is er een groep priesters en een groep Levieten te onderscheiden. Deze gemeenschappen 

zijn verschillend van aard en omvang, anders dan de opbouw in figuur 5 kan doen vermoeden. Ook is 

het mogelijk dat er van één groep meer gemeenschappen zijn geweest. (Er zijn mogelijk meerdere 

groepen ballingen in een langere tijdsperiode teruggekomen.) 
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Deze groepen of gemeenschappen worden vertegenwoordigd door de hoofden van de vaderen.
161

 

Deze bestuurders worden genoemd als degenen die terugkeren uit de ballingschap, maar ook als 

degenen met wie afspraken worden gemaakt over de invoering van bijvoorbeeld het loofhuttenfeest. 

Zo worden ook de hoofden van de Levieten genoemd, maar ook de hoofden van de priesters 

(hogepriester).
 162

  

 

Zo kan het zijn dat de gemeenschap die in Nehemia 8:2 wordt genoemd, door Ezra wordt onderwezen 

in de Thora van Mozes om te worden opgenomen in ‘al het volk.’ Dan is het ook niet vreemd dat ‘al 

het volk’ vraagt om de wet te gaan halen, en dat een gemeenschap (een gedeelte van ‘al het volk) 

onderwijs krijgt. Zo is er voor deze gemeenschap, mogelijk een teruggekeerde groep ballingen uit de 

ballingschap, een hernieuwde lezing van de wet georganiseerd, om te voldoen aan de wetten die in 

de gemeenschap ‘al het volk’ gelden. Mogelijk hebben er vele van deze bijeenkomsten 

plaatsgevonden, omdat er wordt aangenomen dat de terugkeer uit de ballingschap als een langdurig 

proces kan worden voorgesteld, waarbij de terugkomst van de ballingen in Yehud met golven 

plaatsvond.
163

 

 

Na onderwezen te zijn in de wet, wordt iedereen verdeeld over de steden, één deel in Jeruzalem en 9 

delen in andere steden.
164

 Zo kan het zijn dat de gemeenschappen over meerdere districten in de 

satrapie ‘aan de overzijde van de rivier’ zijn verdeeld. Op deze manier kan ook worden verklaard dat 

het decreet van Arthahsasta uit Nehemia 2:9 wel degelijk zo breed is gedefinieerd. 

4.3 Vertelstructuur Nehemia 8 : 1 – 12 

In het verhaal van Nehemia 8:1-12 staan vier actoren (zowel individuen als groepen die een 

belangrijke rol spelen in een bepaald proces) vermeld. Hierbij worden de twee actoren benoemd die in 

de hoofdlijn een zendende rol innemen (Ezra en de Levieten) en twee die een ontvangende rol 

hebben (Het volk / de gemeenschap en ‘al het volk’). De Hebreeuwse uitdrukking ‘~['h'-lk'‘ (al het volk) 

wordt in Ezra en Nehemia gebruikt naast ‘~['h' / lh'Q'h;‘ (het volk / de gemeenschap).
165

 In Figuur 6: 

Interactieschema Nehemia 8 : 1 - 12 is de interactie tussen de actoren weergegeven, waarbij de 

beschrijving van de interactie in een toelichtingwolkje is opgenomen.  

 

In dit interactieschema valt op dat de initiatie van het verhaal begint met het verzoek om de wet op te 

halen. ‘Al het volk’ vraagt aan Ezra, de schriftgeleerde, om de wet op te halen. De wet wordt daarna 

voorgelezen aan de gemeenschap, degenen die net zijn teruggekomen uit de ballingschap (Nehemia 

7). Dit zijn direct twee fundamentele verschillen met het parallelvers in Ezra 3:1. In dat vers is geen 

sprake van een verzoek en is er geen sprake van het bij elkaar komen van ‘al het volk’, maar van de 

gemeenschap. Als wordt aangenomen dat de ballingen in groepen zijn teruggekomen uit de 

ballingschap, kan het heel goed zijn dat in Ezra 3 een eerste groep ballingen wordt genoemd, terwijl in 

Nehemia 7 wordt gevraagd om een tweede (of een derde, vierde, enz.) groep met teruggekomen 

ballingen een introductie in de wet te geven. Deze introductie kan dan een beschrijving zijn van de 

gewenste omgangsvormen van het leven met ‘al het volk.’ De reden voor de introductie kan worden 

afgeleid uit Nehemia 7:72, want de 7
de

 maand is in aantocht. De 7
de

 maand is de feestmaand bij 

uitstek en kan een prima aanleiding vormen om de gemeenschap uitleg te geven over de manier van 

vieren van de feesten, zoals genoemd in Leviticus 23 en Numeri 28 en 29: Het stoten op de 

ramshoorn, grote verzoendag en het loofhuttenfeest. 
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Figuur 6: Interactieschema Nehemia 8 : 1 - 12 

 

Na het binnenbrengen van de wet voor de ogen van de teruggekeerde ballingen leest Ezra een halve 

dag (van de eerste ochtendschemering tot de middag) uit het wetboek, zowel aan de recent 

teruggekeerde ballingen als aan de gehele gemeenschap. Opvallend is dat de lezing van de wet 

plaatsvindt buiten de tempel, op een straat (of een plein) bij de waterpoort (zie Figuur 7: Kaart van 

Jeruzalem ten tijde van Nehemia).
166

 Hoewel de ligging van de waterpoort niet exact is gelokaliseerd, 

heeft de poort wel een aantal specifieke functies. Het kan worden opgevat als de plaats van een 

godsgericht (Exodus 32:26, 27) of de plaats waar cultische diensten werden ingesteld (2 Koningen 

23).
167

 ‘Al het volk’ kwam éénsgezind (unaniem)
168

 bijeen om te luisteren naar het wetboek met de 

intentie om als één groep het onderwijs te ontvangen en zich er aan te houden.  

 

De setting uit Nehemia 8:4 doet denken aan de verbondssluiting op de Horeb (Exodus 19, 20), waar 

Mozes en Aäron omhoog moeten klimmen om voor het aangezicht van God te verschijnen. Ook bij de 

verbondsvernieuwing in 2 Koningen 11 wordt beschreven dat koning Joas op een daarvoor bestemd 

podium
169

 staat om voor iedereen zichtbaar te zijn (2 Koningen 11:14). Ook bij de 

verbondsvernieuwing in 2 Koningen 23 staat koning Josia op een daarvoor bestemd podium, 

ondersteund door pilaren, voor het aangezicht van de HEER (2 Koningen 23:3). Zo klimt Ezra volgens 

Nehemia 8:4 ook op een verhoging, die voor deze gebeurtenis was gemaakt.  
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Naast Ezra op het podium staan 12 andere mannen. Van 

deze mannen is verder niets bekend, maar een aantal 

namen wordt nog een paar keer gebruikt in Kronieken en 

Ezra. De meeste verklaarders weten geen invulling te 

geven aan deze setting. Maar als deze setting bij het feest 

van het stoten op de ramshoorn hoort, is het heel goed 

mogelijk dat deze 12 mannen Levieten zijn geweest met 

een ramshoorn. Op basis van 1 Kronieken 25:8-31 kan 

worden geconcludeerd dat de muzikanten zijn 

georganiseerd in 24 afdelingen van 12 

zangers/muzikanten.
170

 Wat hier tegen pleit is dat in dit 

hoofdstuk de priesters en Levieten onderscheiden worden 

genoemd.
171

  

 

In vers 5 en 6 zijn er twee acties vanuit Ezra waar te 

nemen. In de eerste plaats ontrolt hij de boekrol, voor de 

ogen van al het volk. Het volk moet omhoog kijken om 

deze handeling te kunnen zien. Na de mogelijke introductie aan de recent teruggekeerden wordt de 

wet voorgelezen aan al het volk. Ook hier is een parallel te ontdekken met 2 Koningen 23, namelijk 

dat het gehele volk staat. In 2 Koningen 23: 3 wordt ook vermeld dat het gehele volk ging staan. Dit 

gaan staan duidt op een ‘zich aansluiten bij’ of een ‘zich inschrijven in’ het verbond.
172

 In vers 5 staat 

het volk op zichtafstand van de voorlezer van de wet, terwijl in Exodus 20:18 staat dat het volk op een 

afstand stond. Hier was de initiërende partij van het verbond niet te zien, verborgen achter een wolk. 

Het gehele volk heeft in deze perikoop vanaf het begin een leider die als het ware tussen de gever 

van het verbond en het gehele volk instaat. Hiermee kan Ezra, de schrijver/schriftgeleerde, worden 

vergeleken met Mozes, die op verzoek van het volk als een vertegenwoordiger van het volk, tussen 

God en het volk zelf in kwam te staan.
173

 

 

Als er een parallel is te trekken met Ezra 3:3, waarin het altaar op de l[; wyt'nOAkm (oude fundamenten) 

werd gezet en er een brandoffer werd geofferd, en deze lijn wordt doorgetrokken naar Nehemia 8, dan 

komt de setting in een ander licht te staan. Het brandoffer is het symbool van dat wat omhoog gaat, de 

volledige overgave van de offeraar om de relatie met God te herstellen (Leviticus 1:4; Numeri 8:12). 

Ezra leest de wet van Mozes op een nieuw gebouwde constructie. Als het omhoog gaan van de 

armen, als reactie op het loven van Ezra, vergeleken kan worden met het brandoffer, staat het 

symbool voor een volledige overgave van Ezra en het volk om daarmee de relatie met God te 

herstellen. Samen met Ezra staat het volk en zijn daarmee opgenomen in deze overgave. Dit wordt 

bevestigd met een dubbel amen en het omhoog brengen van de armen. Hierbij kan worden gedacht 

aan het pelgrimslied Psalm 134. Daarna vernedert al het volk zich en doet het aangezicht naar 

beneden. Dan komt de associatie met een ander pelgrimslied Psalm 131. In dit lied wordt gesproken 

over de relatie van een moeder en een kind, waarbij het kind (Psalm 131:2) de grootheid van God 

(Nehemia 8:6), de Schepper (Psalm 134:3) erkent en aangeeft er in te wandelen. 

 

In vers 7 en 8 wordt gesproken over het onderwijs van Jésua en de Levieten. Mogelijk is dit een 

intermezzo binnen het verhaal, een introductie voor de Levieten, die het volk onderwezen, die in vers 

9 worden genoemd. De eerste activiteit die beschreven is van Jésua, na de terugkeer uit de 
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Figuur 7: Kaart van Jeruzalem ten tijde van Nehemia 
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ballingschap, is het offeren van een brandoffer voor de God van Israël.
174

 Daarna wordt over hem 

beschreven dat hij mede leiding gaf aan de tempelbouw.
175

 In dit gedeelte van het verhaal (vers 7 en 

8) wordt beschreven dat hij een nieuwe groep teruggekeerde ballingen onderwees in de wet van God. 

Deze activiteiten kunnen als een inleiding worden gezien voor het onderwijs dat wordt genoemd in 

vers 9. Tenslotte wordt Jésua in Nehemia 10:9 genoemd als het hoofd van de Levieten, die de 

verbondsvernieuwing ondertekenden.  

 

Conclusie: 

De geïnstitutionaliseerde gemeenschap in Yehud (al het volk) vraagt aan Ezra om de teruggekeerde 

ballingen de leefregels van de gemeenschap voor te lezen. De setting die wordt gecreëerd doet 

denken aan de hernieuwde wetlezing, zoals beschreven in Deuteronomium 5. Daarna vindt het 

onderwijs in de wet plaats aan de recent teruggekeerde mensen uit de ballingschap. Jésua die de 

leiding geeft aan deze onderwijzende Levieten, leert de teruggekeerde ballingen met name om terug 

te zien op de grote daden van de HEER. Dit terugzien moet resulteren in het aansluiten bij het verbond 

van de HEER met de voorouders, ook al hebben ze in de ballingschap ervaren dat ze zelf buiten die 

relatie hebben gestaan. (Vergelijk Psalm 137). 

4.4 Structuur Nehemia 8 : 9 – 12 

Na het intermezzo van Nehemia 8:7 en 8, wordt Ezra opnieuw in het onderwerp genoemd. De kern 

van de boodschap van dit verhaal wordt weergegeven in 3 cycli, waarin de kern wordt gevormd door 

de mededeling dat deze dag heilig is en de oproep om niet verdrietig te worden. Om deze kern is een 

opdracht aan al het volk te onderscheiden, de motivatie voor de oproep en wat het effect is van de 

oproep. Dit is in tabel 3 opgenomen en uitgewerkt in het Hebreeuws en tabel 4 bevat een vertaling. 

 Cyclus 1 (Ezra (+ Nehemia + 

Levieten) � volk) 

Cyclus 2 (Ezra � volk) Cyclus 3 (Levieten � volk) 

Opdracht WlßB.a;t.Ti(-la  WxÜl.viw> Wtåv.W Wl’k.ai Wkl. WSh 

mededeling ~k,êyhel{a/ hw"åhyl; ‘aWh-vdo)q' ~AYÝh; WnynE+doa]l; ~AYàh; vAdïq'-yKi vdo+q' ~AYàh; yKiî 
Oproep(en) WK+b.Ti-la;w> Wbceê['Teä-la;w> Wbce(['Te-la;w 
Motivatie hr")ATh; yrEïb.DI-ta, ~['Þm.v'K ~k,(Z>[um'( ayhiî hw"ßhy> tw:ïd>x,-yKi( ~yrIêb'D>B; ‘Wny“bihe 
Effect ~['êh'-lK' ‘~ykiAb ‘~['h'-lk'l. ~yviÛx.m; ~YIùwIl.h;w> ~['øh'-lk' Wk’l.YEw: 

tATv.liw> lkoÜa/l 
tAnëm' xL;äv;l.W 

hl'_Adg> hx'äm.fi tAfß[]l;w> 
Tabel 3: In drie cycli de structuur van Nehemia 8 : 9 - 12 

 

 Cyclus 1 (Ezra (+ Nehemia + 

Levieten) � volk) 

Cyclus 2 (Ezra � volk) Cyclus 3 (Levieten � volk) 

Opdracht Rouwt niet Ga, eet, drink, zendt Zwijg 

mededeling Deze dag is heilig, voor de 

HEER uw God  

Heilig is de dag voor onze 

heer 

De dag is heilig 

Oproep(en) huilt niet u moet niet verdrietig worden u moet niet verdrietig worden 

Motivatie Horen de woorden van de wet De blijdschap van de HEER is 

uw sterkte 

Begrepen de woorden, die 

waren uitgelegd 

Effect Al het volk weende Levieten stilden het volk Al het volk ging om te eten, te 

drinken en om delen te 

zenden en maakte blijdschap 

Tabel 4: In drie cycli de structuur van Nehemia 8 : 9 – 12 (vertaling) 
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4.4.1 Cyclus 1: Luisteren naar de wet 

Het luisteren naar de woorden van de wet veroorzaakte een stortvloed van tranen bij al het volk. 

Vragen die hier een interpretatie behoeven zijn: ‘Spreekt Ezra hier met een bepaald gezag? Wat leest 

Ezra, waardoor deze reactie wordt opgeroepen? Hoe is de primaire reactie van de mensen te 

verklaren?’ 

 

Ezra, de schriftgeleerde, de priester 

Ezra wordt hier de schriftgeleerde, de priester genoemd. In Ezra 7:11 en 12 wordt hij ook op deze 

manier aangeduid, als hij gemandateerd is door koning Arthahsasta om terug te keren naar Jeruzalem 

om onderzoek te doen naar de wet van God, die in zijn hand is (Ezra 7:14). Ezra leest de wet voor als 

gemandateerde van koning Arthahsasta aan ‘al het volk’ van de satrapie aan de overzijde van de 

rivier en heeft de opdracht om deze te (laten) onderwijzen in de wetten van zijn God (Ezra 7:25). 

Doordat de auteur van Ezra benadrukt dat de HEER deze opdracht in het hart van Kores, de koning 

van Perzië,
176

 en in het hart van Arthahsasta, de koning van de koningen,
177

 gegeven heeft, kan 

worden geconcludeerd dat Ezra ook met afgeleid goddelijk gezag kan onderwijzen. 

Dat deze opdracht breed gedragen is heeft de auteur extra willen benadrukken door ook Nehemia en 

de Levieten te betrekken bij het onderwerp van de zin om zo een eensluidende boodschap uit te 

dragen.
178

 Deze lezing van de wet van God komt zowel met priesterlijk gezag, met gezag van een 

schriftgeleerde als met plaatselijk en landelijk gezag van de overheid. 

 

Een lezing van zes uur 

Vanuit deze positie worden de woorden van de wet gelezen. Een lezing van ongeveer zes uur. In zes 

uur kan niet de gehele Thora (5 boeken van Mozes) worden voorgelezen. Hoewel er niet wordt 

vermeld wat er van de wet gelezen wordt, wordt in Nehemia 8:8 beschreven hoe er gelezen wordt. Op 

basis van het Hebreeuwse woord vr"pom., in de pual-vorm, dat vertaald kan worden door: goed 

waarneembaar maken, het op een onvoorbereide manier vertalen van een tekst.
179

 Dit kan dan 

worden opgevat als parafraseren (omschrijving met eigen woorden van de inhoud). Dit woord wordt in 

identieke vorm gebruikt in Ezra 4:18. In Numeri 15:34 wordt het woord pual-vorm gebruikt zij het in 

perfectum, waarbij wordt bedoeld dat de wet nog niet is toegepast op dat onderwerp. De wet is nog 

niet direct toepasbaar in die betreffende situatie. Zo is het mogelijk dat de wet nog niet is toegepast in 

de situatie waarin ‘al het volk’ verkeerde. 

 

De wet van Mozes is gegeven in de situatie na de uittocht uit Egypte, terwijl de intocht in Kanaän nog 

wacht (Exodus 19). Het is de HEER, de God van Israël, die het volk heeft verlost uit de slavernij van 

Egypte, die hen deze woorden meegeeft als opdracht voor het leven in het beloofde land, zoals blijkt 

uit de inleiding op de wet: Ik ben de HEER, uw God, die u uit het land Egypte, uit de slavernij heb 

bevrijd (Exodus 20:2). Ook in de situatie waarin ‘al het volk’ nu verkeerd wordt de herinnering uit de 

slavernij bij de lezing van de wet opgeroepen. 

 

Het tweede aspect is de oproep tot de herinnering van de geboden. Na het sluiten van het verbond op 

de Sinaï, de diverse vernieuwingen van het verbond (Jozua, Josia, Jeremia, etc.) wordt ‘al het volk’ 

geconfronteerd met de manier waarop de HEER gediend wil worden. Het zijn als het ware de 

basisregels die God gegeven heeft over de manier waarop God in het verbond staat. De manier 

waarop God gediend wil worden. God is er niet alleen voor de mensen, maar de mensen moeten er 

ook zijn voor hem. 
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In Nehemia 8:6 wordt gesproken over de lof voor de HEER, de grote God en de aanbidding van het 

volk. Met alleen de herinnering aan de geboden, die dan blijdschap en vreugde oproepen, wordt 

slechts aan één oproep gehoor gegeven. Het andere aspect, het gedrag van de mensen laat te 

wensen over. Als het volk de wet hoort, worden ze misschien in eerste instantie herinnert aan hun 

tekort. De wet is de leefregel die ze niet hebben gehouden (mogelijk niet hebben kunnen houden) en 

daardoor was de relatie van het volk met God (het verbond) verstoord. Het niet in stand houden van 

die relatie had het volk in de ballingschap gebracht. De lezing en het onderwijs in Gods wet brengen 

blijkbaar dit tekort voor ogen. 

 

Mogelijk slaat deze heilige dag in deze cyclus terug op het feest van ‘het stoten van de ramshoorn’ 

(zie § 4.1.1 Het feest ‘stoten op de ramshoorn’). De mededeling in cyclus 1 begint met de dag, 

waardoor de nadruk op de dag komt te liggen. Deze dag is heilig voor de HEER, jullie God. In deze 

cyclus wordt de godsnaam hw"åhy> gebruikt. Dit is ook de naam die terugkomt in Exodus 20, Leviticus 19 

en Deuteronomium 5. Een mogelijke relatie met het gebruik van bronnen in het Deuteronomisch 

Geschiedwerk valt buiten de scope van deze scriptie.
180

  

 

Al het volk is emotioneel 

‘Al het volk’ woont in Jeruzalem en in de steden rondom (Nehemia 7:72b). Er is een zekere mate van 

stabiliteit ontstaan in de woonomgeving van de gevormde woongemeenschappen. De tempel is 

herbouwd (Ezra 3-5), een muur is gebouwd om Jeruzalem (Nehemia 2-4, 6) en een aantal sociale 

hervormingen zijn doorgevoerd (Nehemia 5). ‘Al het volk’ heeft geleefd in een euforie (gevoel van 

welbehagen, meestal gepaard gaande met overdreven vrolijkheid en zelfverzekerdheid) na de 

terugkomst van mensen uit de ballingschap. Dit heeft zowel betrekking op de mensen die zijn 

teruggekomen, als op de mensen die hun familie, vrienden en/of volksgenoten uit de ballingschap 

zagen terugkomen. Deze hoerastemming zakt weg als het dagelijkse ritme van het leven weer moet 

worden opgepakt en de eerste tegenslagen komen, die betrekking hebben op de gemeenschap, zoals 

tegenwerkingen die beschreven staan in Ezra 4 en Nehemia 4 en 6 of op het individu, zoals zorgen 

over de opbrengst van de oogst of financiële zorgen volgens Nehemia 5:2, 3, 8.  

 

Door de 70 jaar ballingschap hebben de gemeenschappen zich los van elkaar ontwikkeld, ieder in een 

andere context. De ballingen (over het algemeen de mensen uit de betere kringen) ontwikkelden zich 

in een cultuur die onder invloed stond van de Babylonische en later van de Perzische overheersing. 

De vrijheid van de ballingen lag in deze periode aan banden, waardoor het zelfbestuur aan banden 

lag. Met deze constatering zijn de mensen die niet in ballingschap zijn geweest over het algemeen de 

onderkant van de samenleving. Deze hadden juist de nieuwe vrijheid verkregen, waardoor een nieuw 

leiderschap in Yehud zich kon ontwikkelen.
181

 De achtergebleven mensen verkregen juist een stuk 

vrijheid. Hierbij konden eenvoudig sterke verschillen tussen de gemeenschappen ontstaan, sterke 

verschillen in economische gesteldheid en politieke status. 

 

De opdracht en de oproep van Ezra worden in deze cyclus in samenhang behandeld. De opdracht is 

om geen rouw te bedrijven. Deze opdracht WlßB.a;t.Ti(-la; is in de hitpa’el-vorm gesteld. Deze reflexieve 

vorm wordt gebruikt om een toestand voor zichzelf te weeg te brengen. ‘Al het volk’ wordt dus de 

opdracht gegeven om geen toestand van rouw voor zichzelf te creëren. De oproep in deze cyclus 

WK+b.Ti-la;w> (en huilt niet) is in de qal-vorm gesteld. Deze vorm brengt een gebeuren tot uitdrukking. ‘Al 

het volk’ wordt met deze opdracht en oproep aangemaand om niet om zelfmedelijden over zich af te 

roepen en in de huilbui te blijven. Dit reflexieve handelen heeft betrekking op het bewust zijn van een 

individu, terwijl er juist een gemeenschappelijk bewustzijn tot stand gebracht moet worden.  
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Conclusie 

In vers 9 leest Ezra als gemandateerde schriftgeleerde en priester de hoofdlijn van de wet voor. De 

bevrijder uit de slavernij is dezelfde als de bevrijder uit de ballingschap. Op deze dag van een nieuw 

begin (eerste dag van de zevende maand), komt ook de profetie van Jeremia 16:14 en 15 mogelijk in 

een eerste vervulling.
182

 De Bevrijder vraagt naast de herinnering aan zijn grote daden, ook de eigen 

daden in herinnering te roepen, want God ziet al de wegen van het volk en de ongerechtigheden die 

ze doen (Jeremia 16:17). Dan komt de waarschuwing van God dat hij hun ongerechtigheden en hun 

zonden dubbel zal vergelden, omdat ze zich onheilig gedragen hebben. (Jeremia 16:18)  

 

Als dan ‘al het volk’ naar Jeruzalem is gekomen om te luisteren naar de wet, is er in eerste instantie 

instemming met de herinnering aan de Bevrijder. Hierbij is er sprake van een voor het oog volledige 

overgave aan de HEER, hun Bevrijder. Na de uitleg van de consequenties van de toepassing van deze 

bevrijding op ‘al het volk’, wordt het volk zich bewust van het onheilige handelen van zichzelf. Op deze 

dag, die heilig is voor de HEER leidt de wet tot bezinning op het leven van ‘al het volk’ en leidt tot 

inzicht dat hun eigen daden ten opzichte van Gods grote daden niet overeenstemmen. De tegenspoed 

en teleurstelling van de afgelopen periode na de ballingschap (de tijd dat ze woonden in hun steden) 

wordt gerelateerd aan hun eigen handelen. Met de dreiging van de dubbele straf, barst het volk in 

tranen uit. ‘Al het volk’ wordt zich bewust van hun tekortkomingen en de mogelijke gevolgen hiervan. 

De wet geeft bezinning, maar het volk bezint zich nog niet op de gewenste manier. 

 

Het luisteren naar de wet heeft het effect dat ‘al het volk’ in tranen is van zelfmedelijden. Dit komt niet 

omdat de wet geen vreugde in zich heeft, maar te veel in en naar zichzelf gekeerd is. Ze zien te veel 

op de eigen tekortkomingen, terwijl ze achter het bevrijdend handelen de Bevrijder, die hen uit de 

ballingschap heeft gehaald, nog niet zien. Deze Bevrijder, de HEER, de God van de hemel wordt door 

Nehemia herinnert aan zijn eigen verbond, waarin de HEER trouw heeft beloofd aan hen die hem 

liefhebben.
183

 

4.4.2 Cyclus 2: De wet is een danklied voor de HEER 

Als Ezra na het luisteren verder gaat, geeft hij opdrachten aan het volk. Zijn deze opdrachten te 

vergelijken met de leefregels van de gemeenschappen die terugkeerden uit de ballingschap of van de 

gemeenschappen die achter zijn gebleven? Leiden de verbondsbrekingen van het volk tot een nieuwe 

ballingschap? Op welke manier kan ‘al het volk’ schuilen bij de HEER? 

 

De bevelen: ga, eet, drink en zend 

De bezinning in de eerste cyclus heeft nog niet het gewenste resultaat bereikt in de ogen van Ezra en 

daarmee het bevoegd gezag. Er is een tweede cyclus nodig om het volk te onderwijzen. Het volk moet 

uit het gevoel van zelfmedelijden worden getild. In deze situatie waar de twijfel is ontstaan in het hart 

van de mensen, waar veel zelfmedelijden is, waar het werk niet de vreugde biedt en de mensen niet 

meer tot rust kunnen komen, geeft Ezra een opdracht. In deze situatie wordt het volk bevolen om een 

royale maaltijd te gaan bereiden om de hand van God te ontdekken. Dit is ook wat de auteur van 

Prediker aanbeveelt in deze omstandigheden: ‘Is het dan niet goed voor de mens dat hij eet en drinkt 

en zichzelf in zijn zwoegen het goede laat genieten? Ook dit heb ik gezien: het komt uit de hand van 

God’ (Prediker 2:24 (HSV)).
184
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Na het handelen van God de bevrijder in de eerste cyclus, ligt er nu de opdracht om het goede van 

het handelen van God in Yehud te zien. De Bevrijder uit de ballingschap leidt het volk in het land 

Yehud en iedereen heeft de mogelijkheid gehad om het land wat hij bezat voor de ballingschap terug 

te kopen (Nehemia 5). Het land is bebouwd en de oogst is voor de zevende maand binnengehaald. ‘Al 

het volk’ wordt opgeroepen om te genieten van de eerste oogst, door een royale maaltijd te bereiden. 

Deze maaltijd moet overvloedig zijn, om zich te verblijden en te gedenken aan het goede dat de Heer, 

uw God aan u en aan uw gezin gegeven heeft (Deuteronomium 26:11).  

 

Ezra geeft de opdracht om delen te zenden tot degene die niets heeft. ‘Al het volk’ wordt in staat 

gesteld om gehoor te geven aan het bevel uit de wet van Mozes. De tienden moeten eens in de drie 

jaar (het derde en zesde jaar van een zevenjarige cyclus, afgesloten met een sabbatsjaar) worden 

afgezonderd voor de Leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe. Deze opdracht moet niet 

worden uitgevoerd in Jeruzalem, maar aan die mensen die in (de buurt van) hun steden woonden.
 185

 

Vandaar de eerste opdracht in dit vers: ‘ga!’  

 

Doen van de geboden 

Degenen die niets hebben, aan wie de delen gezonden worden, zijn onderdeel van ‘al het volk’ en 

vormen als het ware de buren binnen een gemeenschap waarin ze wonen. Naast de genoemde 

Leviet, vreemdeling, wees en weduwe, behoren hier ook de zo juist teruggekeerde ballingen bij, 

omdat zij nog geen erfdeel bezitten of een opbrengst van het land hebben. Daarna kon de belijdenis 

klinken: ‘Ik heb het geheiligde uit mijn huis weggenomen en het ook gegeven aan de leviet, de 

vreemdeling, de wees en de weduwe, overeenkomstig al Uw geboden, die U mij geboden hebt; ik heb 

geen van Uw geboden overtreden en niets vergeten’ (Deuteronomium 26:13). 

 

Het volk moest door deze gaven (de tienden) leren om in de juiste relatie te komen staan met de 

HEER.
186

 Het volk kan alleen in een relatie treden met de HEER, als de relatie van de andere 

verbondspartij nog bestaat. In die relatie te willen staan kan door de geboden te houden. Dit uit zich in 

het geven van de tienden en een maaltijd in dankbaarheid en vreugde te bereiden voor het gezin.
187

 

Deze vreugde is mogelijk, omdat de HEER in de relatie is blijven staan en zal onderhouden. Hiermee 

werd de HEER, naast de Bevrijder, ook als de Onderhouder gezien. Naast deze individuele 

verplichting, had dit ook een sociale notie. De tienden waren ook nodig binnen de gemeenschap, 

omdat er een strak Perzisch belastingregime van toepassing was (Nehemia 5:4).
188

 

 

Deze heilige dag gaat mogelijk terug op een derde dag in een zevenjarige cyclus, afgesloten met een 

sabbatsjaar. Deze dag was meestal kort voor het loofhuttenfeest, omdat de gehele oogst binnen 

moest zijn, voordat de tienden konden worden bepaald. Tijdens dit derde jaar werden de inwoners 

opgeroepen om een verklaring af te leggen dat de tienden nauwgezet waren afgedragen.
189

 Dit kan 

ook verklaren waarom in deze cyclus de mededeling hier niet de dag de nadruk heeft, maar de 

heiligheid. Hier wordt niet de godsnaam, maar wordt de naam WnynE+doa] (onze Adonai, onze Heer) 

gebruikt.  
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De oproep om niet verdrietig te zijn, heeft hier een andere connotatie dan in de vorige cyclus. Hier 

wordt de oproep met Wbceê['Teä-la;w> (jullie moeten niet verdrietig worden) weergegeven. De nif’al-vorm die 

hier wordt gebruikt kan worden uitgelegd als ‘zich beledigd voelen’ of ‘dat er pijn is aangedaan.’ Op 

andere plaatsen wordt het woord gebruikt om de ongerustheid over een geliefde uit te drukken.
190

 De 

tienden moeten niet met pijn of ongerustheid, maar met vreugde worden gegeven. Dan komt de reden 

waarom dat niet hoeft: De vreugde van de HEER is jullie schuilplaats. De vreugde van het geven, wordt 

beloond met de zegen van de HEER bij al het werk wat moet gebeuren.
191

  

 

Onderwijs in het doen van de wet 

Binnen de relatie (het verbond) met de HEER is de wet van het geven een vreugde. Door het gaan 

staan in het verbond, dat in het verleden is gesloten en het doen van de wet volgens de onderwezen 

principes, ontstaat de vreugde bij de HEER. Binnen deze vreugdevolle relatie blijft de goede God zijn 

bescherming aanbieden. De goede God kent de mensen die bij hem schuilen.
192

 Deze mensen biedt 

Hij bescherming tegen de vijanden en tegen de elementen van de natuur. 

 

Met dit richtinggevende onderwijs van Ezra in de hand, gaan de Levieten aan de slag met een uitleg 

die verdieping brengt. Het effect is dat het volk stil wordt om in Gods nabijheid te kunnen komen, om 

bij hem te kunnen schuilen. Het volk, dat emotioneel en in zichzelf gekeerd is, wordt door de Levieten 

door middel van het onderwijs in de sterkte van de HEER opgeroepen om stil te worden, zoals ook 

Kaleb de Israëlieten opriep om stil te worden in een ogenschijnlijke uitzichtloze situatie. 
193

 De situatie, 

die in Numeri 13 en 14 is beschreven, is ook van toepassing voor ‘al het volk.’ Door de stilte kon de 

boodschap van Kaleb klinken: ‘Door op de Bevrijder te vertrouwen zal het volk Israël zeker in bezit 

nemen en daarmee het volk verlossen van de vijanden en het volk de vrucht van het land geven.’
194

  

 

De bescherming van de vijanden is bij hen weg, al wonen ze in versterkte steden, want de HEER is 

met de Israëlieten.
195

 Als het volk vertrouwt op de bescherming van de muur van Nehemia of op de 

opbrengst van het land, zijn ze onbeschermd, maar als het vertrouwt op de sterkte van de HEER, is ‘al 

het volk’ echt beschermd.  

 

Conclusie 

Na het bevrijdend handelen van God blijft de HEER doorgaan met het onderhouden van ‘al het volk’. 

De opbrengsten van het land Yehud (de oogst) is niet slechts een geschenk aan de bezitter van het 

stukje grond, maar draagt bij aan het welzijn van ‘al het volk.’ Het delen van de oogst draagt voor de 

mensen bij aan het zich toevertrouwen aan de Heer. Het toevertrouwen aan zijn leiding is een bron 

van vreugde. Op deze manier wordt een invulling gegeven aan de heiligheid van deze dag, voor de 

Onderhouder. De keus wordt aan het volk voorgelegd om mee te doen om een gemeenschap te gaan 

vormen, rijk of arm, teruggekeerde balling of achtergeblevene in Yehud, burger of bestuurder.  

 

De tranen van zelfmedelijden en uitzichtloosheid worden bestreden door het onderwijs om te zoeken 

naar bescherming bij de Bevrijder en Onderhouder. Binnen de relatie met de Onderhouder draagt de 

wet bij aan het vormen van de gemeenschap. Binnen deze gemeenschap kan dan weer een nieuwe 

identiteit worden ontwikkeld.
196

 Zo wordt de wet een danklied van vertrouwen in en toevertrouwen aan 

de HEER.  
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4.4.3 Cyclus 3: Handelen volgens de wet is vreugde 

In de derde cyclus komt het volk tot handelen. In de eerste cyclus bleef het van zelfmedelijden zitten, 

in de tweede cyclus werd het door het onderwijs van de Levieten stil en in de derde cyclus moet het 

volk gaan handelen. Op welke manier leidt dit handelen tot blijdschap? 

 

Een afgezonderde dag 

Wordt in de eerste cyclus gesproken van een dag, die heilig is voor de HEER, uw God, in de tweede 

cyclus over heiligheid voor onze Heer op deze dag, wordt in deze cyclus weer gesproken over de dag, 

die heilig is. Hierbij is geen bestemming opgenomen, voor wie deze dag heilig is. De woorden vdo+q' 

~AYàh (de dag is heilig) kunnen op verschillende manieren worden weergegeven. De basisbetekenis van 

het woord vdo+q' is heilig, respect afdwingend of ontzagwekkend, maar kan ook worden vertaald met 

behandelen met respect of van heidense gebruiken ontdaan. Als de laatste interpretatie wordt 

gekozen in vers 11, komt er te staan: Zwijg, want deze dag is van heidense gebruiken ontdaan, 

daarom moeten jullie niet verdrietig worden.  

 

Deze dag is de eerste dag van de zevende maand, die mogelijk als de eerste dag van het burgerlijk 

nieuwe jaar kan worden gezien.
197

 Mogelijk is hier sprake van Jahweïsering van een nieuwjaarsfeest 

(Ezechiël 40:1).
198

 Tijdens de Oudoosterse nieuwjaarsfeesten was het een traditie dat vazalverdragen 

werden voorgelezen.
199

 Mogelijk is hier een vazalverdrag van het Perzische Rijk voorgelezen aan 

Yehud, zodat bij deze lezing een officiële vertegenwoordiger aanwezig moest zijn in de persoon van 

Nehemia (Nehemia 8:1). Mogelijk is aansluitend hierop het verbondsverdrag van de Heer voorgelezen 

aan ‘al het volk.’  

 

Op deze dag klinkt het bevel: Zwijg! Bij het zwijgen van het volk, ontstaat de verwachting dat de HEER 

nabij is. Hij is erbij, zoals bij het lezen van een vazalverdrag een officiële vertegenwoordiger aanwezig 

is. De HEER komt op de heilige dag bij ‘al het volk’ om hen weer in zijn verbond op te nemen. Hij komt 

op deze ontzagwekkende dag met zijn aanwezigheid. Hier (Nehemia 8:1) kan de parallel worden 

getrokken met 1 Koningen 8 als de ark, met daarin de wet van Mozes, wordt binnengedragen in de 

tempel. In 1 Koningen 8:10 en 11 wordt gesproken over de aanwezigheid van de HEER, zodat de 

tempel werd vervuld. Een uitwerking van deze ceremonie staat beschreven in 2 Kronieken 5, waarin 

de aanwezigheid van God wordt opgeroepen door de eensgezindheid van het volk in het blazen op de 

trompetten en het zingen. Met name als zij de HEER prezen dat Hij goed is en dat zijn weldadigheid is 

tot in eeuwigheid.
200

 

 

In relatie met de Weldoener 

Tegenover het handelen van de HEER, ontstaat het handelen van het volk. Het volk heeft de thora (de 

onderwezen gedeelten) begrepen en gaat demonstreren dat ze de nieuw verworven competentie in 

de praktijk kunnen brengen. Het onderwijs van de Levieten resulteert in het voldoen van de wet in de 

nieuwe context. De wet wordt uitgevoerd in een relatie met de (weer) aanwezige Weldoener. De wet is 

daarmee niet iets van het verleden, maar ook van het heden en de toekomst. ‘Al het volk’ is van een 

verzameling in zichzelf gekeerde individuen veranderd naar een volk dat bescherming zocht buiten 

zichzelf bij de HEER om als gemeenschap in relatie met de HEER te staan. In deze relatie kan het volk 

een gemeenschap vormen in de vrijheid die het verkrijgt door de wet. De wet biedt de mogelijkheid om 

een sociale gemeenschap te zijn die zichzelf in stand kan houden in die vrijheid. Door in het verbond 
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te gaan staan met de HEER wordt de identiteit van ‘al het volk’ bepaald. Een volk dat in zichzelf 

gekeerd was, doordat het zelf buiten de wet is gaan staan, is veranderd in een volk dat kon schuilen 

bij de wetgever doordat het in de relatie is gaan staan met de Weldoener. Deze stelt ‘al het volk’ in 

vrijheid om een vernieuwd leven te beginnen.  

 

De oproep is om niet bedroeft te worden. Er hoeft geen bc;[;; (bedroeven) meer te zijn, want de relatie 

met de mensen, die de tienden moesten geven en ontvangen is weer in de volle omvang aanwezig. 

De interne droefheid en gerichtheid naar binnen is niet meer nodig, maar moet plaats maken voor het 

zoeken naar verbinding buiten zichzelf. 

 

Het onderwijs van de Levieten is succesvol geweest. “Al het volk’ begrijpt de woorden van de wet, de 

principes van het verbond met de Weldoener. De mensen hebben de keuze om zich aan te sluiten bij 

de gemeenschap om de relatie met God weer te gaan herstellen. Want het is de Weldoener die naar 

beneden afdaalt, die de zonden vergeeft en op basis van genade het verbond wil vernieuwen (Exodus 

34:5-9). In deze tijd na de ballingschap kan worden vervuld wat Haggaï heeft geprofeteerd: ‘Nu dan, 

wees sterk, Zerubbabel, spreekt de HEERE, wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, hogepriester, en 

wees sterk, al het volk van het land, spreekt de HEERE. Werk door, want Ik ben met u, spreekt de 

HEERE van de legermachten. Volgens het woord van het verbond dat Ik met u sloot, toen u uit Egypte 

vertrok en Mijn Geest die in uw midden stond: Wees niet bevreesd!’
201

 Het begrijpen van de wet, 

impliceert ook het doen van de wet in de vernieuwde omstandigheden. 

 

‘Al het volk’ gaat heen in relatie met de Weldoener die gestand houdt bij duizenden die in de juiste 

relatie staan met hem. Een volk dat verzekerd is van de vrijheid door de Bevrijder, het 

levensonderhoud door de Onderhouder en een eeuwige relatie met de Weldoener. Zo gaan de 

gemeenschappen in vertrouwen terug naar de steden waar ze vandaan kwamen of waar ze naar toe 

kunnen. Ze kunnen genieten van het goede door een overvloedige maaltijd te eten en zoete wijn te 

drinken. Degenen die niets hebben, omdat ze net zijn teruggekomen, ze vrijgesteld zijn om te werken 

in een cultische setting, zijn verzekerd van het onderhoud doordat de maaltijd wordt gedeeld. Mogelijk 

dat tijdens de maaltijd ook de uitleg van de wet wordt gedeeld, zodat de achtergebleven van de 

gemeenschap ook worden onderwezen. Zo kunnen zij ook delen in de vreugde. 

 

Bezinning als blijdschap 

En dan als laatste in de boodschap van Prediker 9:7: Ga uw weg, eet uw brood met blijdschap, drink 

uw wijn met een blij hart, want God heeft al behagen in uw werken. Met deze blijdschap breekt een 

perioden van vernieuwing aan. Het is moeilijk te interpreteren wat die vernieuwingen inhouden en zo 

een reconstructie te maken van de gemeenschappen in deze nieuwe situatie. Duidelijk is dat er in 

deze periode een nieuwe tempel was gebouwd door Ezra, Jeruzalem bescherming had door een 

muur gebouwd door Nehemia met een Davidische gouverneur, en de bescherming van God voor zijn 

volk, ‘al het volk.’ Hiermee wordt een invulling gegeven van de vernieuwing, zoals die was gezien door 

Ezechiël (hoofdstuk 40-48), Haggaï en Zacharia (hoofdstuk 1-8).
202

 Twee voorbeelden die ruime 

vreugde geven in deze vernieuwde gemeenschap: 

• In Zacharia 3 wordt beschreven dat Jozua de priester een nieuw kleed ontvangt. Hij ontvangt als 

representant van de ontheiligde priesters een nieuw kleed, waardoor hij weer in zijn ambt hersteld 

wordt en daarmee weer mag offeren. Kortom, de offerdienst kan weer functioneren na de 

ballingschap. Een zaak van vreugde.  

• Als het volk in het boek van de profeet Haggaï daadwerkelijk is begonnen met de herbouw van de 

tempel, mag Haggaï verkondigen dat de HEER nu weer zegen en voorspoed zal geven (Haggaï 

2:19). Een zaak van vreugde. 
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‘Al het volk’ kent de aanwezigheid van de Bevrijder, Onderhouder en Weldoener in de tempel. Ze 

kennen de manier waarop de Heer gediend wil worden door het onderwijs van de Levieten. Ze kunnen 

met hun vragen terecht bij de Weldoener, met wie ze in een duurzame relatie staan. De bezinning op 

de wet en het verbond levert geen statische set van regeltjes op, maar een dynamische interpretatie 

van de wet in de vernieuwde omstandigheden.
203

 De voorwaarde is wel dat ‘al het volk’ handelt binnen 

de grenzen van de relatie met de HEER. Dit houdt in dat de grenzen niet vastliggen in een papieren 

wet, maar biedt de mogelijkheid om de wet opnieuw toe te passen in veranderende omstandigheden. 

Op deze manier voorziet de wet in een garantie voor gemeenschappelijke waarden in de 

gemeenschap. Als de bezinning op veranderende omstandigheden plaatsvindt in een levende relatie 

met de Weldoener, ligt er een wereld met vreugde open. De mensen kunnen in relatie met de HEER 

leven volgens de wet. Niet als een beperking van de vrijheid, maar het verzekert en brengt in de 

samenleving grote blijdschap!  

 

Conclusie 

Deze dag is heilig als eerste dag van het burgerlijk nieuwjaar. Tijdens deze dagen worden 

vazalverdragen voorgelezen aan het volk met wie zo’n verdrag is afgesloten. Mogelijk heeft tijdens 

deze dag ook een hernieuwde lezing van de wet plaatsgevonden.  

 

Door de opdracht aan ‘al het volk’ om te zwijgen, is er een interpretatie mogelijk dat de HEER, als de 

Weldoener in het verleden aanwezig is. De aanwezigheid van God in deze situatie kan wijzen op het 

lezen van de wet als vazalverdrag met ‘al het volk.’ Deze herlezing van het verdrag gaat gepaard met 

het binnenbrengen van de wet. Deze overeenkomst beschrijft hoe de wet opnieuw onderhouden kan 

worden door ‘al het volk’ en hoe deze in de praktijk moeten worden gebracht. Het volk geeft met het 

doen van de wet aan dat het in de relatie met de HEER wil komen te staan. Binnen deze relatie 

verandert de wet van voorwaarde naar een mogelijkheid om de overeenkomst met de HEER in de 

toekomst veilig te stellen. In de toekomst waarin de gemeenschap wil gaan acteren binnen die relatie 

en daarmee in de vrijheid. Deze vrijheid biedt de mogelijkheid om te kiezen voor een relatie met de 

HEER en een eensgezinde gemeenschap. Deze gemeenschap biedt de blijdschap om in vrijheid te 

kunnen handelen en de relatie met de Heer vast te houden in de toekomst.  

 

Dan hoeft het volk zich niet meer te bedroeven, want de relatie is hersteld, de gemeenschap wordt 

gevormd en het verbond met de Heer kan blijven bestaan. De dreiging van een vernieuwde 

ballingschap of hongersnood komt te vervallen.  Het volk dat de overeenkomst houdt met de HEER, zal 

leven.
204

  

 

Door het onderwijs van de Levieten komt ‘al het volk’ in de modus om ook de wet te doen. ‘De handen 

moeten niet uit de mouwen vallen, maar moeten worden opgestroopt.’ Het volk moet het onderwijs in 

vervulling brengen, waardoor de gemeenschap in de toekomst kan blijven bestaan. Hiermee blijft de 

relatie onderling, maar ook de relatie met de HEER. ‘Al het volk’ kan delen in de vreugde, zowel in het 

uitdelen van de rijke oogst als in het ontvangen van de rijke oogst. Hiermee is de wet geen papieren 

document gebleven, maar biedt het mogelijkheden voor een dynamische interpretatie. Deze 

interpretatie is wel gebonden aan het hebben en onderhouden van een duurzame relatie met de 

HEER, zoals Hij deze in zijn verbond heeft vastgelegd. Binnen deze relatie is de wet een blijvende 

bezinning tot het leven geworden. 
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4.5 Samenvatting 

Er is een opdracht voor het vieren van feest. De vreugde is dus een wet. In Nahum 1:15 wordt het volk 

Juda opgeroepen om uw feestdagen te vieren. In deze vreugde als wet zijn drie aspecten 

opgenomen, namelijk het herinneren aan de uittocht uit Egypte, het genieten en delen van de oogst 

en de belofte van een levende relatie met de HEER.  

 

Tijdens het feest ‘stoten op de ramshoorn’ op de eerste dag van het nieuwe jaar komen deze drie 

aspecten ook aan de orde. Deze eerste dag van het nieuwe jaar is de zevende maand in de 

feestkalender. 

 

In de verhaallijn van Nehemia 8 wordt in eerste instantie een setting weergegeven die doet denken 

aan een verbondsvernieuwing. Doordat een beschrijving van het brengen van offers ontbreekt, is het 

niet waarschijnlijk dat hier sprake is van een verbondsvernieuwing. 

 

Wel wordt de wet opnieuw gelezen en uitgelegd voor ‘al het volk.’ ‘Al het volk’ is een aanspreektitel 

voor een verzameling gemeenschappen, die bestaan uit teruggekeerde ballingen, achtergeblevenen, 

priesters en Levieten. ‘Al het volk’ wordt vertegenwoordigd door een bestuurslaag, die de 

verantwoordelijkheid draagt voor deze gemeenschappen. Gezien de samenstelling van ‘al het volk’ 

was er sprake van een grote diversiteit in opvattingen. Om dit terug te dringen werden er mogelijk 

lezingen van de wet georganiseerd, die de gemeenschappen moesten bijwonen om de normen en 

waarden in de nieuwe context te leren kennen. 

 

In Nehemia 8 wordt beschreven hoe het onderwijs in de wet van Mozes vorm kreeg. Ezra was als 

gemandateerde schriftgeleerde en priester aanwezig om de basisprincipes voor te lezen, waarbij de 

Levieten de wet uitlegden en deze toepasten in de unieke situatie na de ballingschap. ‘Al het volk’ 

koos er voor om zich eensgezind aan het onderwijs te onderwerpen. 

 

De gekozen perikoop Nehemia 8:9-12 bevat drie cycli. Per cyclus is een opdracht, mededeling, 

oproep, motivatie en het effect van de oproep onderscheiden.  

 

In de eerste cyclus ligt de nadruk op het gemandateerde spreken van Ezra, waarbij de opdracht klinkt 

om te zien op de grote daden van de HEER in het verleden, waarbij Hij als Bevrijder uit Egypte en de 

ballingschap wordt gepresenteerd. De uitwerking van deze oproep om te gedenken de woorden van 

de wet leidt tot een individueel naar binnen gericht zijn.  

 

In de tweede cyclus ligt de nadruk op het uit de eigen schulp treden en te gaan schuilen bij de HEER. 

Door invulling te geven aan de opdracht om te gaan handelen volgens de leefregels, kan het volk in 

relatie gaan staan met de HEER. Vanuit deze relatie kan de gemeenschap gevormd en onderhouden 

worden, door de gaven te delen van de Onderhouder in het heden. Op deze manier krijgt het 

toevertrouwen aan de leiding van de Onderhouder een dubbele lading, namelijk het delen naar rato 

van hetgeen iemand ontvangt en het ontvangen van degenen die niets heeft. 

 

In de derde cyclus ligt de nadruk op de Weldoener, die komt om de relatie met ‘al het volk’ te 

herstellen. Op deze dag van het herstel van de relatie, zal de gemeenschap de toekomst ingaan om in 

een duurzame relatie met de HEER te willen blijven staan. Deze relatie wordt gekenmerkt door met 

elkaar in vreugde te leven. Deze vreugde is het effect van het in vrijheid willen staan in de toekomst, 

door daadwerkelijk te handelen volgens de wet. Daarmee ligt de vrijheid voor de gemeenschap 

opgesloten in de relatie met de Weldoener. Vanuit deze relatie met de Weldoener is de wet een 

vreugde geworden. 
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4.6 Aanbeveling voor vervolgonderzoek 

Binnen het tijdsbestek van deze scriptie zijn een aantal mogelijk richtingen niet onderzocht. De 

volgende onderwerpen verdienen een verdieping: 

 

Onderzoek naar parashah: 

Een andere mogelijkheid is dat er door Ezra iedere keer een parashah (een deel van de wet) werd 

gelezen (Nehemia 8:8). Deze delen werden door de Levieten van verdere instructies voorzien 

(Nehemia 8:8, 11) en moesten door het volk in de steden verdeeld worden onder degenen die waren 

achtergebleven (Nehemia 8: 10, 12). Helaas ontbreekt de tijd om deze hypothese verder te 

onderzoeken.  

 

Onderzoek naar de bronnen binnen het Deuteronomisch Geschiedwerk: 

Binnen het Deuteronomisch Geschiedwerk worden een aantal bronnen onderscheiden, P, J, E en de 

D. Mogelijk heeft de auteur van het samengestelde boek Ezra-Nehemia de verschillende tradities met 

elkaar willen verbinden. Hij spreekt over jullie HEER en onze Heer. 

 

Het aspect epifanie 

Het aspect epifanie (verhelderend inzicht, ogenblik van geestelijke verlichting) of Godsopenbaringen 

in relatie tot de 50 dagen vanaf de exodus uit Egypte en de wetgeving op de Sinaï. Mogelijk geeft dit 

aspect licht op de positionering van Nehemia 8, na Nehemia 7 of Ezra 7-10.  
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5 Wet als vreugde: een vernieuwde identiteit 

In dit hoofdstuk worden de geformuleerde kernvragen in concluderende zin beantwoord. De volgende 

kernvragen zijn gedefinieerd: 

1. Wat is de verhaallijn van Nehemia 8 en welke historische plot wordt gegeven? 

2. Wat is de betekenis van de begrippen vreugde en wet en hoe komen deze tot uiting in dit verhaal? 

3. Welke analogie is te ontdekken met andere parallelverhalen in het Oude Testament waar op 

dezelfde manier blijdschap wordt uitgelokt? 

4. Wat zijn mogelijke interpretaties van de emotiewisseling en hoe kan de verandering van de 

gemoedstoestand van de bevolking worden geduid? 

5.1 Een nieuw gevormde gemeenschap 

In de periode na de ballingschap komen de ballingen in groepen terug uit de ballingschap om zich 

weer in de satrapie Yehud te vestigen. In deze periode, rond het einde van de 5
de

 eeuw voor Christus, 

zijn er grote verschillen in economische, religieuze en culturele zin waar te nemen. Hoewel er een 

aantal niet opgeloste historische problemen blijven staan, kan worden aangenomen dat Ezra en 

Nehemia tijdens deze periode hebben opgetreden.  

 

Er ontstaat een nieuwe manier van leiderschap voor de gemeenschap. De ‘bovenlaag’ van 

samenleving is in ballingschap gebracht, waardoor de ‘onderlaag’ zich opnieuw moest gaan 

organiseren. Bij de terugkomst van de ballingen, moesten deze lagen weer worden geïntegreerd. 

Nehemia kon dit doen door een aantal morele en sociale hervormingen door te voeren, waardoor de 

continuïteit van de gemeenschap in economische zin werd gewaarborgd. Dit werd versterkt door het 

aanbrengen van fysieke bescherming om Jeruzalem. 

 

In deze periode ontstaat de mogelijkheid om nieuwe etnische (met hun eigen cultuuruitingen) en 

religieuze gemeenschappen te gaan vormen, waarbij de discussie over historiciteit over het edict van 

Kores doorgaat. Wel blijkt dat er vanuit het gehele Perzische Rijk ballingen komen naar Yehud. Door 

de gegroeide culturele verschillen, wordt de etnische binding minder ten faveure van een religieuze 

binding. Ezra kon deze binding versterken door de centralisatie van de offercultus in de tempel. In 

deze nieuwe setting moest de wet worden onderwezen. Hiervoor was Ezra, gemandateerd door Kores 

en Arthahsasta, als schriftgeleerde en priester aangewezen om met afgeleid goddelijk gezag te 

handelen. 

5.2 Verplichte vreugde 

Vanuit dit mandaat las Ezra, ondersteund door het Perzische gezag en door de Levieten, de wet voor 

aan een sociologische gemeenschap, aangeduid met ‘al het volk.’ De wet wordt voorgelezen en ‘al het 

volk’ wordt onderwezen in de basisregels om een eensgezinde gemeenschap te vormen. Als een 

uitwerking van de basisregels, als een concrete overeenkomst, kan het gezamenlijk vieren van het 

loofhuttenfeest worden gezien (zie Nehemia 8:13-18). In Nahum is dit in opdrachtvorm geformuleerd 

(Nahum 1:15).  

 

De gemeenschap, vanuit verschillende achtergronden samengesteld, interpreteert deze opdracht niet 

op een eenduidige manier. De bedoeling achter Gods woorden en daden zijn niet direct voor ‘al het 

volk’ duidelijk. Hiervoor is vr"pom., (goed waarneembaar maken) nodig. De wet die nog niet in deze 

situatie is toegepast, wordt door de Levieten van een context en kader voorzien. Hiermee krijgt de wet 

een interpretatie binnen ‘al het volk,’ waarbij de herinnering aan de bevrijding uit Egypte wordt 

vervangen door de herinnering aan de bevrijding uit de ballingschap. Deze bevrijding wijst naar de 

Bevrijder. Hiermee wordt een nieuwe interpretatie van de wet gecreëerd. 
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Het in herinnering brengen van de grote daden van de HEER, brengt het besef dat God gediend wil 

worden op de manier zoals in de wet van Mozes beschreven is. Hier heeft de gemeenschap niet aan 

kunnen voldoen, omdat de ballingen niet fysiek in Jeruzalem aanwezig waren, de tempel niet 

aanwezig was en de geestelijke leiders in ballingschap waren. ‘Al het volk’ wordt zich bewust van het 

onheilig handelen van zichzelf. Deze bezinning leidt niet tot de verplichte vreugde, maar het volk keert 

in en naar zichzelf. Het volk wordt opgeroepen om zich te keren tot de HEER, zodat de wet richting kan 

geven aan het leven in de nieuwe gemeenschap. 

 

Het terug willen keren van het volk leidt tot vreugde bij de HEER, die ‘al het volk’ een schuilplaats en 

bescherming biedt. In deze relatie, die in het verleden door de Beschermer is aangegaan, kan ‘al het 

volk’ veilig wonen in hun woonplaatsen en zal de oogst op de velden groot zijn. Vanuit deze relatie 

wordt het zenden van delen van de grote gaven, geschonken door de Onderhouder, een blijdschap. 

Daarmee is het onderhouden van de relatie door het uitvoeren van de wet een verplichte vreugde. 

5.3 Blijdschap met de wet 

Vanuit de veranderde omstandigheden wordt de HEER herinnerd aan het verbond dat Hij in het 

verleden is aangegaan. De uitwerking van deze relatie wordt in de nieuwe samenleving toegepast en 

ten uitvoer gebracht. Dit vernieuwde relatie leidt tot grote blijdschap, zoals die in het verleden is 

geweest, die in het heden is en die in de toekomst ervaren moet blijven. Deze blijdschap wordt door 

de wet uit te voeren (het naar rato geven van de rijke oogst) bevestigd bij de rijken van de 

gemeenschap en door de armen ervaren bij het ontvangen van de gaven. Deze blijdschap draagt zorg 

voor een sociale gemeenschap en een leven van ‘al het volk ‘ in vrijheid. 

 

Hiermee is de wet niet bedoeld om mensen tot slaven te maken of de vrijheid in te perken, maar juist 

om de vrijheid te bieden die het in het verleden heeft geboden, die het in het heden geeft en die het in 

de toekomst zal blijven geven. De wet is een gave van de HEER om in een duurzame relatie met de 

Weldoener de gemeenschap vorm te geven, zodat een eensgezinde samenleving blijft bestaan. Het 

onderhouden van een samenleving geeft de waarborg voor een leven met gedeelde waarden in de 

verkregen vrijheid. De wet is daarbij een middel om de relatie in de toekomst te blijven borgen en blijft 

daardoor een vitaal en dynamisch concept.  

 

Een volk dat tot zichzelf gekeerd was, doordat het buiten de wet is gaan of komen te staan, is 

veranderd in een volk dat kon schuilen bij de wetgever, zodat de relatie hersteld kon worden. Dat volk 

is in vrijheid gesteld om in de veranderde samenleving een nieuw leven te beginnen, zodat in de 

relatie met de HEER de wet leidt tot een samenleving met blijdschap.  

 

Wat is de vreugde van het volk na de lezing van de wet? De wet als vreugde heeft een nieuwe 

identiteit bij ‘al het volk’ teweeg gebracht. Een identiteit die eensgezindheid uitstraalt naar elkaar toe, 

hoe verschillend de achtergronden ook zijn. Een identiteit die een binding heeft met de grote daden 

van de Bevrijder in het verleden. Een identiteit die zorg voor elkaar uitstraalt door de zegen van de 

Onderhouder te delen met elkaar. Een identiteit die in relatie staat met de Weldoener om in het 

vernieuwde verbond met de Weldoener te staan. Deze relatie wordt gekenmerkt door met elkaar in 

vreugde te leven. Deze vreugde is het effect van het in vrijheid willen staan in de toekomst, door 

daadwerkelijk te handelen volgens de wet. Daarmee ligt de vrijheid voor de gemeenschap opgesloten 

in de relatie met de Weldoener. Vanuit deze relatie met de Weldoener is de wet een vreugde 

geworden! 
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6 Gebruikte literatuur 

6.1 Boeken 

De volgende literatuur is gebruikt: 
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Dillard, R.B. 2 Chronicles (Word Biblical Commentary, 15) Dallas 1987 

Dillard, R.B., e.a. Inleiding op het oude Testament Heerenveen 2000 
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6.2 Software 

De volgende software is gebruikt: 

programma Jaar modules 

BibleWorks 7.0.018 2007 Koehler & Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old 

Testament  

e-sword 7.9.8 2008 Adam Clarke, Commentary on the Bible 

Jamieson, Fausset and Brown, Commentary 

Keil & Delitzsch, Commentary on the Old Testament 

Libronix Digital Library 

System 3.0e 

2007 Word Biblical Commentary 59-Volume Set 

Logos Library system 

2.1a 

1997 Anchor Bible dictionary 

Van Dale 2005 Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14
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 editie 

Zondervan Reference 

Software 

2001 Gemeren, W.A., New International Dictionary of Old Testament 

Theological Exegesis 

   

6.3 Websites 

De volgende websites zijn geraadpleegd of bevatten relevante verwijzingen. 

 

http://www.bible.org 

http://www.come-and-hear.com/talmud/index.html 

http://www.creationism.org/images 

http://www.latinvulgate.com 

http://www.livius.org 

http://www.statenvertaling.net 

http://www.studiebijbel.nl 

http://nl.wikisource.org 

 



Begrippenlijst  

 

Vreugde als wet wordt wet als vreugde  Pagina 54 

7 Begrippenlijst 

Er is een korte begrippenlijst gemaakt, met daarin een aantal veel gebruikte afkortingen. 

 

Begrip Omschrijving 

BHS Biblia Hebraica Stutgartensia, Een Hebreeuwse Bijbel gebaseerd op de Leningrad 

Codex B 

BZAW Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 

HALOT The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, een standaard Hebreeuws 

– Engels woordenboek van Koehler & Baumgartner, 

LXX De Septuagint, de Griekse vertaling van de Tenach (christelijke Oude Testament) 

nachtevening tijd wanneer dag en nacht elk 12 uren lang en dus aan elkaar gelijk zijn (tweemaal 

in het jaar: omstreeks 21 maart en 23 september). Dit is het moment wanneer de 

zon de evenaar passeert. 

NIDOTTE New International Dictionary of Old Testament Theological Exegese, een 

theologisch woordenboek van W.A. van Gemeren. 

OBO Orbis Biblicus et Orientalis,serie met wetenschappelijke boeken over 

bijbelshistorische onderwerpen 

POT Prediking van het Oude Testament, een Nederlandstalig theologisch commentaar  

satrapie Een provincie in het Perzische rijk, waaronder ‘Aan de overzijde van de rivier’ 

SBOT StudieBijbel Oude Testament, Nederlands commentaar op het Oude Testament 

STAR Studies in Theology and Religion, Wetenschappelijk serie in opdracht van de 

Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap. 

SVV Staten Vertaling 

SWOT analyse Strength, Weakness, Opportunity and Threads analyse: Een analyse uitgevoerd 

om de sterkte, de zwakte, de mogelijkheden en de bedreigingen van een oplossing 

met elkaar te vergelijken. 

US Utrechtse Studies, een reeks publicaties uit een gezamenlijk initiatief van de 

Katholieke Theologische Universiteit en de subfaculteit Godgeleerdheid van de 

Universiteit Utrecht in samenspraak met Integon, het gezamenlijke 

onderzoeksinstituut. 

W95 Willibrord vertaling uit 1995 

WBC Word Biblical Commentary, Amerikaans bijbelcommentaar op zowel het Oude als 

Nieuwe Testament. 

 

 


